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STARTTIME V - ELEKTRONISKA STARTA IERĪCE

GALVENĀS FUNKCIJAS
■ Integrēta un papildus gaismas zibspuldze
■ Uzlabota ūdensizturīga aizsardzība 
■ Izvēlnes režīma iestatīšana, izmantojot LCD un 
tastatūru
■ Iebūvēts precizs skaļrunis un pastiprinātājs
■ Lietotājdraudzīgs

Pārskats 

StartTime V ir ideāls risinājums, lai vadītu vairāku sporta 
vai disciplīnu starta procesu, piemēram, peldēšanā, 
vieglatlētikā vai ātrslidošanā. Šī starta ierīce apvieno 
augstākās Šveices taiminga tehnoloģijas un jaunākos 
drošības standartus.
StartTime V iestatījumus var mainīt daudzfunkcionālajā
LCD displejā. Ierīcei ir arī uzlabots iekšējais pastiprinātājs, 
tastatūra dažādu iestatīšanas iespēju izvēlei, augstas 
precizitātes skaļrunis un integrēta optiskā zibspuldze.
Izvads ļauj pieslēgt papildu skaļruņus, lai nodotu starta 
signālu pēc iespējas tuvāk un vienlaikus katram sportistam. 
Mikrofona bloks ļauj starta tiesnesim dot starta signālu, 
pastiprinot visas verbālās komandas. StartTime V galvenā 
funkcija ir signāla ģenerēšana, lai dotu sacensību 
startu. Lai veiktu šo misiju, StartTime V var pārvaldīt 
šādas perifērijas ierīces:
■ E-pistole: elektroniskā starta ierīce, tradicionālā 

pulvera pistoles nomaiņai, lai paziņotu sportistiem  
par startu un iedarbinātu taiminga ierīces. Kad 
starta tiesnesis aktivizē pistoles sprūdu, vienlaikus 
tiek atskaņota skaņa, tiek izstarota zibspuldze 
un hronometram tiek dots starta impulss. 
Otrreiz nospiežot sprūdu programmējamas aizkavēs 
laikā, tiks atskaņota viltus starta skaņa.

■ Taimeris (Quantum): saņem impulsus, ko ģenerē 
dažādas ierīces sacīkšu laikā.

■ Augstas precizitātes skaļrunis: skaņu izmanto, lai 
simulētu ieroča vai svilpes troksni.

■ Zibspuldzes starts: dažās sacensībās Zibspuldzes 
Starta Sistēma tiek izmantota kā starta signāls 
cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

StartTime V ar E-pistoli un austiņām

StartTime V ar mikrofona vienību
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STARTTIME V - SPECIFIKĀCIJAS

StartTime V ar E-pistoli       3481.931
StartTime V ar  
mikrofona vienību

3481.930

Izmēri (LxWxH) 395 x 192 x 160 mm
Svars 5.8 kg
Savienojumi mikrofons / E-pistole, taimeris 

(Quantum), ārējā zibspuldze, 
skaļrunis, izejskaņa, lādētājs

Barošanas avots iebūvēts 12V / 7Ah svina-
skābes akumulators 

Lādētājs iekļauts    tikai    iekštelpās
Publiskais skaļrunis        jauda līdz 2 x 20 W 

Pašizlādes laiks 12 mēneši, ja to nelieto

Akumulatora indikators 4 līmeņu akumulatora simboli

Darbības temperatūra   -10° līdz +50°C
Glabāšanas temperatūra -20° līdz +70°C
Relatīvais mitrums 20-80% (nekondensējošs)
Aizsardzības klase IP43
Sertifikācija CE un RoHS atbilstošs                  

E-PISTOLE - SPECIFIKĀCIJAS

Izmēri (LxWxH) 280 x 35 x 140 mm
Svars 820 gr (ar kabeli)
Kabeļa garums 7 m 
Barošanas avots DC ievade, 7-18V DC
Zibspuldzes ilgums 0.1 s
Zibspuldzes redzamība Saulē redzama >200 m
Zibspuldzes skata leņķis 360° horizontāli, 90° vertikāli

Darbības temperatūra   -10° līdz +50°C
Glabāšanas temperatūra -20° līdz +70°C
Aizsardzība IP64
Sertifikācija CE un RoHS atbilstošs                  

MIKROFONU VIENĪBA - SPECIFIKĀCIJAS

Izmēri (LxWxH) 118 x 25 x 80 mm bez pogām

Svars 650 gr (ar kabeli)
Micro. kabeļa garums 7 m 
Darbības temperatūra   -10° to +50°C
Glabāšanas temperatūra -20° to +70°C
Aizsardzība IP43
Sertiifikācija CE un RoHS atbilstošs                  

STARTTIME V - OPCIJAS
■ OMEGA Zibspuldzes Starts (3481.951.25): vizuālais 

signāls, kas paredzēts sportistiem ar dzirdes 
traucējumiem. Iedarbināms ar StartTime. Ietver 25m 
kabeli savienošanai ar StartTime.

■ OMEGA Flash Start ar pagarinājuma kabeli  
(3481.951.05)

Skaļrunis mobilajām ierīcēm: jānovieto netālu no katra 
starta bloka, lai visi peldētāji vienlaicīgi dzirdētu startu. Mobilo 
skaļruņu komplekts ar kabeļu komplektu .03 un .06 attiecas 
uz kabeļa garumu (3 vai 6m) starp 2 skaļruņiem.

Nepieciešamo kabeļu kombināciju komplekti, lai savienotu 
3 līdz 10 skaļruņus:
■ 3 mobilo skaļruņu komplekts ar 6m kabeļiem 

(3399.933.06)
■ 4 mobilo skaļruņu komplekts ar 3m / 6m kabeļiem

(3399.934.03 / 06)
■ 5 mobilo skaļruņu komplekts ar 3m / 6m kabeļiem

(3399.935.03 / 06)
■ 6 mobilo skaļruņu komplekts ar 3m kabeļiem 

(3399.936.03)
■ 8 mobilo skaļruņu komplekts ar 3m kabeļiem 

(3399.938.03)
■ 10 mobilo skaļruņu komplekts ar 3m kabeļiem 

(3399.940.03)
■ Daudzfunkcionāls statīvs (līdz 8 kg) (9051.6339)
■ Kabelis uz spoles (1865.050). Savieno StartTime V ar 

taiminga ierīci. 50m kabelis uz spoles (Tu 04:00 - Tu 
4pF, 1 mm2)

SVARĪGA PIEZĪME

StartTime V var iedarbināt ar E-pistoli VAI starta mikrofonu 
atkarībā no sporta, disciplīnas vai klienta vajadzībām.
StartTime V E-pistole un mikrofona vienība nav savietojami 
ar StartTime lV.

Sakarā ar izmaiņām un uzlabojumiem importa un drošības 
likumos, vairumā valstu ir ļoti sarežģīti, ja nav aizliegts, 
importēt vecās modes pulvera starta pistolus.


