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CALYPSO - MODULĀRAIS TABLO

GALVENĀS FUNKCIJAS

■ Optimizēts kontrasts un spilgtums
■ Displeja intiensitiāte pielāgojas

apkārtējā apgaismojuma apstākļiem
■ Izmantošana telpās un ārtelpās
■ Saderīgs ar Quantum 
■ Alumīnija konstrukcija
■ Skata attālums līdz 150 m
■ Vienkārša apkope no priekšpuses
■ Pieejami dažādi komplekti (sk. opcijas)

Pārskats
Calypso tablo izmanto augsta līmeņa un papildu 
spilgtuma LED tehnoloģiju, lai tā būtu piemērota 
lietošanai gan iekštelpās, gan ārpus tām. Calypso ir 
pilnībā saderīgs ar Swiss Timing produktiem, 
pateicoties tā Quantum protokolam, kas paredzēts 
tādiem sporta veidiem kā peldēšana, ūdens polo, 
sinhronizēta peldēšana un niršana.

Ciparu tablo ir izveidotas, lai parādītu celiņu, vietu un laiku. 
Burtciparu veidi ir paredzēti, lai parādītu informāciju par 
sacensībām un pašreizējo ierakstu.
Ir pieejamas divas Calypso ciparu versijas: galvenā un
pakļautā; galvenajām ir integrēta barošanas avots 
un draiveris, to var izmantot, lai vadītu līdz trim 
pakļautiem ierīcēm (sk. diagrammu nākamajā lappusē).

Calypso cipari ir 24 cm augsti, katrs sastāv no 150 baltām 
LED, kuru spilgtums automātiski pielāgojas apkārtējā 
apgaismojuma apstākļiem. Tas nodrošina, ka Calypso tablo 
vienmēr darbojas ar optimālu kontrastu un spilgtumu, 
tādējādi nodrošinot vislabāko redzamību attālumos līdz 
150 m.
Kompaktajam pelēkajam alumīnija apvalkam ir akrila 
pārklājums, kas garantē vislabāko aizsardzību pret atmosfēras 
apstākļiem.

The scoreboard is designed to be installed on a wall with all 
module to module wiring hidden from view. Cleaning and 
maintenance are eased by an access from the front of the 
scoreboard. 
Calypso scoreboards are made of the highest quality 
materials and all components are thoroughly tested before 
assembly.
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PIEEJAMIE KOMPLEKTI UN OPCIJAS
■ Calypso 8 cipari / 1 rinda (3403.981) 
■ Calypso 8 cipari / 1 rinda - Bluetooth (3403.981.BT)
■ Calypso 8 cipari / 4 rindas (3403.984)
■ Calypso 8 cipari / 4 rindas - Bluetooth (3403.984.BT)
■ Calypso 8 cipari / 6 rindas (3403.986)
■ Calypso 8 cipari / 6 rindas - Bluetooth (3403.986.BT)
■ Calypso 8 cipari / 8 rindas (3403.988)
■ Calypso 8 cipari / 8 rindas - Bluetooth (3403.988.BT)
■ Calypso 8 cipari / 10 rindas (3403.980)
■ Calypso 8 cipari / 10 rindas - Bluetooth (3403.980.BT)

■ Calypso burtciparu 17 rakstzīmes (3403.970) 
Teksta rinda ar matricas LED baltiem simboliem (15 cm).
Ar Quantum peldēšanas programma var attēlot maks. 2 
līnijas, lai uz līnijas „1” parādītu informāciju par pasākumu 
/ peldējumu / attālumu, bet uz līnijas „2” - pasākuma
ierakstu. Var izmantot arī kā brīvu teksta līniju.

■ Kabelis RS422 IN TU 7pF - 3m (3403.611)
■ Kabelis TU 7pM - SubD 9pM (skrūve) - 100 m pacēlājs 

(1906.100) (Mobilā savienojuma kabelis no Quantum to 
Calypso)

SPECIFIKĀCIJAS
Specifikācijas 8 Cipari Burtcipari

Artikula numurs 3403.981 (1 rinda, galvenais) 3403.970

Vienas rindas izmēri 2400 x 340 x 94 mm 2400 x 340 x 94 mm

Svars 18 kg (galvenais), 14 kg (pakļautais) 16 kg

Displeja tips 7 segmentu cipari, 2x kols, baltie LED 17 burtcipari ar 93 baltiem LED katrā

Ciparu augstums 24 cm 15 cm

Skata attālums līdz 150 m līdz 150 m

Barošanas avots 115/230 VAC 115/230 VAC

Elektrības patēriņš 50 VA rindā (typ.), 90 VA rindā  (max.)        150 VA (max.)

Datu savienojums saderīgs ar RS422, Quantum & Ares (Bluetooth: 
sk. opcijas)

saderīgs ar RS422, Quantum & Ares (Bluetooth: 
sk. opcijas)

Darbības temperatūra 0° līdz  +50°C 0° līdz +50°C

Glabāšanas temperatūra -30° līdz  +85°C -30° līdz +85°C

Aizsardzība IP54 IP54

Sertifikācija CE un RoHS atbilstošs CE un RoHS atbilstošs

Rinda(s) Vertiikāli Horizontāli
(ieskaitot 68cm starplikas)

1 rinda 3403.901 -

2 rindas 3403.902 -

4 rindas 3403.904 -

6 rindas 3403.906 3403.926 (3+3 rindas)

8 rindas 3403.908 3403.928 (4+4 rindas)

10 rindas 3403.910 3403.930 (5+5 rindas)

11 rindas 3403.911 -

12 rindas 3403.912 3403.932 (6+6 rindas)

VERTIKĀLA MONTĀŽA

[mm] 1L 4L 6L 8L 10L

Platums 2400 2400 2400 2400 2400

Augstums 340 1360 2040 2720 3400

Dziļums 94 94 94 94 94

Burtciparu

Ciparu

HORIZONTĀLA MONTĀŽA

MONTĀŽAS KOMPLEKTI

[mm] 4L 6L 8L 10L

Platums (2 x 2400 + 680*)
5480

*starplika

Augstums 680 1020 1360 1700

Dziļums 94 9 94 94


