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OMEGA OCP5 FINIŠA SENSORPANELIS

GALVENĀS FUNKCIJAS
■ Augsta jutība 
■ Ērta apkope uz vietas
■ Neslīdošs, neabrazīvs, nerūsējošs
■ Neliels svars
■ Ērta uzglabāšana un transportēšana
■ 4 standarta izmēri
■ FINA ieteicama

Peldēšanas sensorpanelis ticamiem 
rezultātiem

OCP5 sensorpanelis sastāv no augstas kvalitātes nerūsējošā 
tērauda karkasa, kas atbalsta savstarpēji savienotus PVC 
stienīšus. Līstes ir izturīgas, neabrazīvas un nodrošina 
izcilu neslīdošu virsmu.

Sensorpanelis ir paredzēts ilgstošai smagai lietošanai. 
Cietais ūdens vai ķīmiskā korozija neietekmē uzticamību 
un izturību.

Kontaktsloksnes sensorpaneļa iekšpusē tiek aizvērtas 
un tādējādi tiek dots laika signāls, kad uz paliktņa virsmas
jebkurā punktā tiek pielikts aptuveni 2kg lokalizēts
spiediens. Sensorpaneļa dizains ir pārdomāts tā, lai gan 
tas ir ļoti jutīgs pret lokalizētu ietekmi, tas nereaģēs uz 
vispārēju virsmas spiediena maiņu, tādējādi novēršot 
viltus impulsus no viļņiem un skalošanas.

Rūpīgi izvēlētu augstas kvalitātes materiālu un jaunāko  
tehnoloģiju integrēšana garantē ilgu kalpošanas laiku un 
padara OCP5 par peldēšanas taiminga aprīkojuma etalonu. 
Remontu var veikt pats klients uz vietas, kas nozīmē, ka 
paliktņi nav jāatdod remontam.
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Ratiņi

2924.903 Ratiņi uz 10 sensorpaneļiem

Sensorpaneļa tips Komplekts Reference Garums Augstums Joslas 
platums

Dist. D* Svars

OCP5 190/90

2924.005

1908 mm 905 mm 2000 mm 1885 mm 12.8 kg
6-joslu komplekts 2924.787*

8-joslu komplekts 2924.788*

10-joslu komplekts 2429.789*

OCP5 240/90 FINA

2924.003

2403 mm 905 mm 2500 mm 2380 mm 16.3 kg
6-joslu komplekts 2924.797*

8-joslu komplekts 2924.798*

10-joslu komplekts 2924.799*

OCP5 150/160

2924.000

1503 mm 605 mm 1600 mm 1300 mm 7.3 kg
6-joslu komplekts 2924.767*

8-joslu komplekts 2924.768*

10-joslu komplekts 2924.769*

OCP5 200/60

2924.001

2003 mm 605 mm 2100 mm 1800 mm 10.2 kg
6-joslu komplekts 2924.777*

8-joslu komplekts 2924.778*

10-joslu komplekts 2924.779*

D *: neatkarīgs stiprinājuma attālums starp caurumiem = D
Piezīme: komplekti (*) tiek piegādāti ar rezerves uzturēšanas materiālu, montāžas materiālu, dinamometru un testeri, lai pārbaudītu paliktņus. 
Atsevišķas vienības tiek piegādātas bez montāžas materiāla. Joslās, kuru platums ir mazāks par 2,0 m, sensorpaneļi ir iestiprināti uz iesienmalas.

PIEEJAMĀS VERSIJAS

OPCIJAS

OMEGA Sensorpaneļa vāka aizsardzība

2924.904 Šis PVC aizsargapvalks ir paredzēts 
sensorpaneļu saglabāšanai uzglabāšanas 
laikā. Paredzēts līdz 10 sensorpaneļiem,
kuru izmērs ir 190x90 cm vai 240x90 cm. 
Izmantojams kopā ar glabāšanas ratiņiem.

Vadu komplektis mobilajām instalācijām

3409.914 Komplekts 4 joslām

3409.916 Komplekts 6 joslām

3409.918 Komplekts 8 joslām

3409.910 Komplekts 10 joslām


