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OSB14 - PELDĒŠANAS STARTA BLOKS

GALVENĀS FUNKCIJAS
■ Regulējams kāju balsts
■ FINA atbilstība
■ Maza pamatplatība 
■ Pretslīdes virsma
■ Pagarināta platformas virsma
■ Ērts rokturis
■ Pieejams vairākās RAL krāsās (S = standarta)

5017 (S)     9005         3002 7010     1014
   .BL            .BK             .RD            .GY               .IV

PĀRSKATS

OSB14 ir daļa no jaunās paaudzes peldēšanas starta 
blokiem. 

OSB14 aizvieto OSB9 un iekļauj slīpu kāju balstu, kas ļauj 
ievērojami uzlabot grūdienu, kad peldētājs startē. Šī 
pārbaudītā tehnoloģija ir pielāgota jaunajam starta blokam.

OSB14 ir konstruēts, izmantojot stiklšķiedru, lai nodrošinātu 
platformas izturību, vienlaikus optimizējot tās svaru (31 
kg).

Platforma ir pārklāta ar pretslīdes augšdaļu, nodrošinot 
peldētājam komfortu un drošību.

Ar mazāku pamatni (200x320mm) nekā OSB11, šo starta 
bloku var uzstādīt baseinos ar minimālu vietu telpā. Montāžas 
sistēma ir līdzīga OSB9 - vairs netiek ražots līdz šai dienai - 
ļaujot šīs vienības vieglāk nomainīt ar jauno starta bloku 
OSB14.

Durvis bloka aizmugurē ļauj ērti piekļūt iekšpusei, lai 
savienotu kabeļus.
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PIEEJAMĀS VERSIJAS

Ir pieejamas divas versijas:
■ Ar releja pārtraukuma noteikšanas sistēmu (RBD)
■ Standarta versija
Abām versijām ir vienāda pamatne un augšdaļa, nodrošinot
pieejamu un progresīvu risinājumu: pamatsistēmu vēlāk
var jaunināt uz RBD sistēmu.
Kāju balstu var brīvi pielāgot garumā vai demontēt  iekārtas
ar standarta instrumentiem.
Fiksēta kabeļa instalācijā dažādi taiminga sistēmas elementi
savienojas ar joslas Klāja plāksni, kas ir uzstādīta zem katra
bloka centra. Tas sniedz kabeļu, savienojumu un skaļruņa
fizisku aizsardzību. Starta klāja plāksne var atrasties arī
blakus akustiskās starta ierīcei.

STARTA BLOKU KOMPLEKTI

IZMĒRI

SPECIFIKĀCIJAS

Preču numurs 3454.707TS.BL (ar RBD)
3454.708TS.BL (standarta)

Kopējais izmērs 739 x 518 mm (L x W)
Platformas izmērs 740 x 518 mm (L x W)
Augstums max. 655 mm
Materiāls stiklšķiedra
Svars 31 kg 
RBD kontakti N.O. , max. 100 mA / 12 V
RBD savienojums kabelis ar 2x banāntipa spraudņiem
Sertifikācija RoHS atbilstošs

FINA apstiprināts

OPCIJAS

Iekšējie skaļruņi
■ Fiksētai elektroinstalācijai ar 2x banāntipa
spraudņiem (3399.600)

Klāja plākšņu komplekti
■ Klāja plākšņu komplekts 6 joslu 
peldbaseinam (3494.956)
■ Klāja plākšņu komplekts 8 joslu 
peldbaseinam (3494.958)
■ Klāja plākšņu komplekts 10 joslu
peldbaseinam (3494.950)
■ Starta klāja plākšņu komplekts akustiskai 
starta ierīcei (3494.962)

Dinamometrs
■ Dinamometrs (RBD kalibrēšanai)
(9051.1015)

Komplekts no 4 ar RBD  3454.924.TS.xx (xx = krāsa)
Komplekts no 4 vienkāršs  3454.934.TS.xx
Komplekts no 5 ar RBD  3454.925.TS.xx 
Komplekts no 5 vienkāršs 3454.935.TS.xx
Komplekts no 6 ar RBD  3454.926.TS.xx
Komplekts no 6 vienkāršs  3454.936.TS.xx
Komplekts no 8 ar RBD  3454.928.TS.xx
Komplekts no 8 vienkāršs  3454.938.TS.xx
Komplekts no 10 ar RBD    3454.930.TS.xx
Komplekts no 10 vienkāršs 3454.940.TS.xx
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