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GALVENĀS FUNKCIJAS

 ■ Izmantojot ar Quantum, var parādīt burtciparu
rakstzīmes
■ Pilna saderība ar Swiss Timing iekārtām, kā UNT, 
Quantum un OSM-6 protokoliem
 ■ Saderīgs ar PowerTime (TOP - 8 Peldēšanā)
 ■ Skata attālums līdz 50m
 ■ Izcila naudas vērtība - zemas uzturēšanas izmaksas
 ■ Pieejams arī Bluetooth versijā
 ■ Var izmantot kā sekundāro displeju mazākās
attālinātās vietās

Pārskats

 
 

Spēcīga un viegla konstrukcija, viegli lietojama, tā ir piemērota
peldēšanai, kā arī iekštelpu vieglatlētikas pasākumiem

OMEGA PICCOLO WHITE - PELDĒŠANAS TABLO

Skatītāju sajūsmu par sacensībām ievērojami pastiprina 

tūlītēja rezultātu parādīšana un dažādo sportistu 

vērtējums, kuri piedalās sacensībās.

Skatītāji jūtas daudz ērtāk un iesaistītak pasākumā, ja 

sacensību beigās rezultāti un laika starpība starp 

sportistiem tiek atklāti uzreiz.

LED tablo Piccolo iekštelpu peldēšanas sacensībām, ir 

veidots tādā garā un atbilst šai ļoti īpašajai vajadzībai; tas ir 

ideāli piemērots visiem peldbaseinu operatoriem, kuri vēlas 

parādīt celiņu rezultātus, bet meklē zemas sākotnējās un 

uzturēšanas izmaksas.

Pikolo var uzstādīt kā rezultātu atkārtotāju arī zonās, kur 

skatītāji neredz galveno paneli, iesildīšanās telpās vai pat 

daudzsporta objektu restorānos.

Paredzēts lietošanai telpās, Piccolo pamatā ir augstas 

efektivitātes baltas LED gaismas, kas garantē skaidru un 

precīzu redzamību.

Cipari ir 10 cm augsti un līdz ar to salasāmi attālumos līdz 50 

metriem.

Lietojot to kopā ar Quantum un pateicoties burtciparu 

funkcijai, Piccolo var cita starpā parādīt pasākumu nosaukumus 

un starta sarakstus.
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FUNKCIJAS AR PAPILDU VIENĪBĀM

 ■ Piccolo ar papildu Quantum vienību:
nodrošina reāllaika attēlojumu:

 ■ Izpildes laiks
 ■ Reakcijas laiki startā
 ■ Visi starpposmi ar vērtēšanu
 ■ Noslēguma laiki
 ■ Rezultātu (laiki un vārdi) saraksts ar vērtējumu
 ■ Starta saraksti
 ■ Pasākums / peldējums

 ■ Pikolo ar papildu PowerTime II:
Peldēšanas pasākumu vadībai PowerTime vienībai ir 
lejupielādeta “TOP-8” paredzēta programmatūra.

 ■ Piccolo ar papildu sistēmu Scan‘O‘Vision:  
STAR fotofiniša kamera ļauj veikt 1/1000 
sekundē mērījumus pie finiša līnijas.

 ■ Quantum priekš Piccolo:
 ■ Kabelis TU 7 pM - SubD 9pM - 50m 

spolēšanas aparāts (1906.050)
 ■ Kabelis TU 7 pM - SubD 9pM - 100m 

spolēšanas aparāts (1906.100)

 ■ Calypso Ūdenspolo Kontrolieris priekš Piccolo:
 ■ Kabelis TU 7 pM - TU 7 pM - 50m 

spolēšanas aparāts (1871.050)
■ Kabelis TU 7 pM - TU 7 pM - 100m 

spolēšanas aparāts (1871.100)

PIEZĪMES

 ■ Lai iegūtu visas iepriekš aprakstīto izvēles aprīkojuma 
specifikācijas, jautājiet atsevišķas lietošanas 
instrukcijas.

 ■ Quantum Aquatic Taimeris
 ■ PowerTime II

SPECIFIKĀCIJAS

Artikula numurs 3402.920

Izmēri 1360 x 1150 x 90 mm (LxWxH)

Svars 28.0 kg

Apvalks alumīnijs

Stiprināšana var uzstādīt uz sienas vai uz
konstrukcijas

Displeja tips 8 rindas ar 12 cipariem, katrā
40 baltas gaismas diodes

Ciparu augstums 10 cm

Redzamības attālums               50 m

Horizontālā skata leņķis 140°

Barošanas avots 110-240 VAC, 50 Hz

Elektrības patēriņš 150 VA (maksimums) 30 VA 
(tipisks)

Datu komunikācija RS422

Savienojumi  Tuchel 7pFT

Darba temperatūra         0° līdz 50°C

Glabāšanas temperatūra  -30° līdz 70°C

Aizsardzība IP54 ārā

Sertifikācija CE and RoHS atbilstošs
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