
VIEGLATLĒTIKAS SPORTA VEIDI

Pārskats

Swiss Timing piedāvā nepārspējamu produktu un
pakalpojumu klāstu VIEGLATLĒTIKAI, ieskaitiot laika
notieikšanas un vērtēšanas ierīces, pilnībā atibilstot
Vieglatilētikas Federāciju Asociācijas (IAAF)
stiandartiiem.
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ATHLETICS VIEGLATLĒTIKA
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CONTROL ROOM SPECIFICATIONS
■ Lockable room
■ (indoor) temperature: 20-23°
■ Power supply: 110/240V 50-60Hz

SCAN’O’VISION MYRIA KAMERA 

Kamera Scan’O’Vision Myria mēra laiku pie finiša sekundes 
tūkstošdaļās. Tas prasa līdz 10 000 kadru sekundē ar augstu 
2048 pikseļu vertikālām līnijam izšķirtspēju, un attiecīgais 
laiks tiek parādīts katram attēlam.

Ekskluzīvā patentētā Telpiskā 
Izlīdzināšanas Sistēma ļauj kameru 
viegli pielāgot jebkurai finiša līnijai. 
Myria kamera ir autonoma. Datora 
savienojums tiek veikts caur standartu 
Ethernet (1Gb/s) kabeli; kamerai ir 
savienojumi ar celiņu (starts, gatavs 
un finišs).

SCAIDER PRIEKŠĒJA KAMERA

Scaider Kamera HD sniedz vērtīgu palīdzību, novērtējot 
fotofiniša attēlus. Tas ļauj uzrakstīt finiša protokolu un 
iegūt tiešu sportista identitātes apstiprinājumu, parādot 
sportista priekšējo bluzonu, noklikšķinot uz viņa/viņas 
krūtīm Scan’O’Vision programmatūrā.

Tas ir sinhronizēts ar fotoattēla 
pulksteni, un tajā tiek uzņemti  sportistu 
Full HD attēli no priekšas ar ātrumu 
25 attēli/s.

Tas jaudīgais integrētais 12x 
tālummaiņas objektīvs ļauj to novietot 
10m aiz finiša līnijas, lai, lasot bluzonus, 
būtu vislabākais leņķis un spilgtākie 
attēli. Barošana no vadības istabas
tiek padota caur Ethernet kabeli. 

ASC3 - FALŠSTARTA
NOTEIKŠANAS SISTEMA

Starta monitoringa sistēmas tiek izmantotas vieglatlētikas 
pasākumos, īpaši lielu sacensību laikā. ASC3 ir piemērots 
visu līmeņu vieglatlētikai. Tas ļauj vienlaikus novērot līdz 
10 celiņiem.

Starta bloka sensoros ņem vērā fizioloģiskās reakcijas 
laiku, t.i., laiks, kas pagājis starp starta signālu un sportista 
pēdas grūdienu pret starta bloku. Sistēma saglabā un izdrukā 
reakcijas laikus, kas notiek ar intervālu 0,3 sekundes pirms 
un 0,7 sekundes pēc starta šāviena. Katra sportista spēka 
pielikšana tiek parādīta datora ekrānā, un to var tuvināt 
dziļākai analīzei.

GALVENĀS FUNKCIJAS
■ Vienkāršākā fotofiniša vērtēšana
■ Ātra sportistu bluzonu identifikācija 
■ Fona ierakstīšana. Attēli pieejami pirms sacīkšu 

beigām 
■ Lieliska integrācija ar OSV STAR fotofinišu
■ Pilnie HD attēli 
■ Barošana caur Ethernet (POE): nepieciešams tikai 

1 kabelis

GALVENĀS FUNKCIJAS
■ Augsta izšķirtspēja ar visiem satveršanas ātrumiem
■ Ekskluzīva patentēta Telpiskā Izlīdzināšanas Sistēma 
■ 2D attēls vienkāršākai kameras izlīdzināšanai 
■ Viens Ethernet kabelis kameras vadībai, attēla 

pārraidei un barošanai 
■ Fotofiniša veidņu ģenerators 
■ HD priekšējās kameras automātiska vadība
■ Integrēts tālummaiņas objektīvs ar tālvadību

GALVENĀS FUNKCIJAS
■ Piemērots visiem sacensību līmeņiem 
■ Uzraudzīt līdz 10 celiņiem vienlaicīgi
■ Akustiskais signāls falšstarta gadījumā 
■ Spēka diagrammas attēlojums katram celiņam 
■ Elektroniskā sākuma sistēma - E-pistole - iekļauta
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VIEGLATLĒTIKA VIEGLATLĒTIKA

Faļšstarta gadījumā centrālā stacija pārraida akustisko signālu uz 
starta tiesnēša austiņām un starta bloka skaļruņiem. Tiešsaistes 
datu pārsūtīšana ir iespējama, izmantojot RS422 sērijas 
līniju uz datu apstrādes bloku un Scan’O’Vision kameru.

Starta norādījumi ir izvērstie un sportistiem viegli saprotami 
caur individuāliem skaļruņiem. Ar iebūvētiem rokturi un 
riteņiem ASC3 ir viegli pārvietojams starp dažādām starta 
pozīcijām.

STARTA BLOKS

Šie izturīgie starta bloki, kuri ir izgatavoti no alumīnija un 
nerūsējošā tērauda, ir aprīkoti ar īpaši lielu neslīdošu un
regulējamu pēdu balstu optimālai stabilitātei, pilnībā 
atbalstot sportista izpildījumu. Skaļrunis pārraida startera 
norādījumus, šāvienu un iespējamo faļšstarta signālu. 
Attālumu starp skrējēja pēdām un pēdas sākuma leņķi var 
brīvi regulēt. 
Kāju balsta leņķi var pielagot četrās pozīcijās no 55° līdz
73°. Kāju balstu var pārvietot horizontāli 16 pozīcijās, kas 
atrodas 35,5 mm attālumā, 
nodrošinot maksimālo 
attālumu 502,5mm starp
priekšējo un aizmugurējo
kājām.

 

STARTTIME V AR E-PISTOLI

StartTime V ir ideālais 
risinājums, lai vadītu 
vieglatlētikas pasākumu 
sākuma procesu. Šajā starta 
ierīcē ir apvienotas Swiss 
Timing visnovatoriskākās 
tehnoloģijas un jaunākie 
drošības standarti.

StartTime V iestatījumus var mainīt, izmantojot daudzfunkciju 
LCD displeju. Tam ir arī uzlabots iekšējais pastiprinātājs, 
tastatūra dažādu iestatīšanas iespēju izvēlei, augstas 
precizitātes skaļrunis un integrēta optiskā zibspuldze.

Izkārtojums ļauj pievienot papildu skaļruņus, kas pārraida
starta signālu vienlaicīgi - un pēc iespējas tuvāk - katram 
sportistam. Mikrofona vienība ļauj starterim dot starta 
signālu, vienlaikus pastiprinot visas verbālās komandas. 
StartTime V galvenā funkcija ir signāla ģenerēšana sacīkstes 
sākšanai.

BEZVADU EGUN-RECALLER

Bezvadu eGun-Recaller ir jaunās paaudzes 
zibspuldzes pistole, kas signalizē par faļšstarta 
atsaukšanu. Sacensības startu aktivizē eGun 
starta sistēma un faļšstarta gadījumā var tikt 
iedarbināts eGun-Recaller. Pēc tam no pistoles 
tiek izdota skaņa un zibspuldze. Vienlaikus 
var izmantot trīs ierīces.

ARGES FOTOELEMENTI

Arges Fotoelements sastāv no raidītāja un reflektora 
vienības. Raidītājs rada infrasarkano staru, kas tiek attēlots 
uz fotoelementa reflektora, kurš kalpo kā spogulis, ja 
pareizi novietots pretī.

Jebkas vai jebkurš, kas šķērso stara laukumu, rada 
traucējumu, par kuru tūlīt tiek ziņots taiminga ierīcei, 
kas atbilst Starptautisko Sporta Federāciju standartiem. 
Arges Reflex Fotoelements ļauj vienkārši un pastāvīgi 
uzraudzīt elementa izlīdzināšanu. Arges ir arī pilnībā 
pieejams DIL slēdža panelis fotoelementa sānos, ļaujot 
lietotājiem izvēlēties no daudzajiem darbības režīmiem 
un opcijām. Tā ir ļoti precīza un uzticama taiminga 
ierīce pat ekstremālos meteoroloģiskajos apstākļos 
un temperatūrās.

APĻU SKAJTĪTĀJS

Šim Apļu Skaitītājam ir moderns dizains ar trim sejām, 
katrai no tām ir trīs cipari, un atkarībā no modeļa tai ir 
iespēja parādīt no 0 līdz 199 vai 999.

Tas padara displeju redzamu gandrīz no 360 grādiem un 
attālumā līdz 130 metriem. Katru ciparu veido 150 
dzintara krāsas LED, kuru gaismas intensitāte, pateicoties 
integrētajam sensoram, automātiski pielāgojas apkārtējā 
apgaismojuma apstākļiem. “Last Lap” (pēdējais aplis) 
zvans ir īpaši veidots ar Swiss Timing zīmolu.

Pateicoties tastatūrai un LCD, šī 
saskarne nodrošina piekļuvi 
dažādām integrētajām programmām 
un apļa atpakaļskaitīšanas 
komandām ļoti vienkāršā un intuitīvā 
veidā.

Apļu skaitītājs tiek piegādāts ar 5 
kāju cauruļveida balstu, kas ir 
regulējams augstumā un nodrošina 
lielisku stabilitāti. Tas ir aprīkots ar 
trim āķiem, ļaujot pakarināt “Last 
Lap” zvanu pēc izvēles ar Swiss 
Timing grafiku.

BOREAS KONCENTRĀCIJAS PULKSTENIS 
UN VĒJA MĒRĪTĀJS

Boreas koncentrācijas pulkstenis parāda apkārtējās vides 
temperatūru un, kad tas ir savienots ar Sirocco vēja 
mērītāju, vēja ātrumu.

Kad tas ir savienots ar Scan’O’Vision fotofiniša kameru, 
vēja ātrumu var izmērīt un parādīt (bez lauka operatora). 
Boreas var izmantot arī kā apļu skaitītāju, kas padara to 
par reālu kompaktu lauka displeju.

Boreas 150DS ir 16 cm cipari ar īpaši spilgtām LED (skata attālums līdz 
80 m), bet Boreas 250 ir īpaši lieli 26 cm cipari (skata attālums līdz 130 
m). Gaismas sensors automātiski pielāgo displeja spilgtumu apkārtējā 
apgaismojuma apstākļiem, lai nodrošinātu optimālu lasāmību. 

GALVENĀS FUNKCIJAS
■  Integrēts skaļrunis 
■ Regulējams kāju balsts optimālai stabilitātei 
■ IAAF Sertificēts Produkts

GALVENĀS FUNKCIJAS
■  360° redzamība 
■ Automātiska pielāgošanās apkārtējam
apgaismojumam
■ Augsta stabilitāte

GALVENĀS FUNKCIJAS
■  Integrēts un papildus mirdzošais gaismas signāls
■ Iestatīšana ar izvēlni, LCD un tastatūru
■ Iebūvēts augstas precizitātes skaļrunis un
pastiprinātājs
■ Viegli izmantot

GALVENĀS FUNKCIJAS
■  Ultraskaņas vēja mērītāja funkcija (opcija) 
■ Temperatūras un apļu skaitītāja attēlojums
■ Iekšējais akumulators (līdz 8 stundām) 
■ Automātiska vai manuāla spilgtuma regulēšana

GALVENĀS FUNKCIJAS
■  Attālums starp elementu un reflektoru līdz 30 m
■ 2 nepolarizēti izejas kontakti
■ Parasti atvērts / Parasti slēgts kontaktu atlasītājs
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VIEGLATLĒTIKA

OIN5  - VIEGLATLĒTIKAS 
SPORTA DISPLEJS

OIN5 ir krāsains matricas tablo, kas paredzēts ārpustelpu 
lietošanai. Šajā tablo pastāvīgi tiek parādīti sportistu 
vārdi pirms katra mēģinājuma un rezultāti, tiklīdz tie 
ir izmērīti. Atkarībā no displeja vadīšanai izmantotas
programmatūras var tikt parādīta visdažādākā 
informācija, piemēram: mēģinājuma skaits, vēja ātrums, 
sportistu bluzona numurs, koncentrācijas pulkstenis, kā 
arī brīvais teksts vai reklāmas informācija.

Trīs vienības var apvienot, veidojot trīsstūrveida displeju, 
kas nodrošina 360° skatu. Tablo automātiski pielāgo 
spilgtumu apkārtējā apgaismojuma apstākļiem.

TFP Vieglatlētikas Laukuma Programmatūras Pakotne
Track & Field Package (TFP, Vieglatlētikas Pakotne) opcija 
ir displeja vadības programmatūra, kas vada OIN5. Šī 
lietotājam draudzīga programmatūra ir izstrādāta, lai 
kontrolētu informācijas parādīšanu vieglatlētikas sacensībās. 
Ieejot starta sarakstā, programmatūra automātiski izsauc 
sportistus, parādot viņu vārdus, bluzona numurus, valstis un 
starta pozīciju. Pēc katra mēģinājuma tā parāda atjaunināto 
rangu un rezultātu. Starta sarakstu un rezultātu sarakstu 
var izdrukāt jebkurā laikā, kad ir nepieciešami oficiāli 
rezultāti. Saskaņā ar IAAF noteikumiem, TFP spēj tikt galā 
ar vairākiem vieglatlētikas sacensībam, piemēram, 
a u g s t l ē k š a n a ,  
k ā r t s l ē k š a n a ,  
t ā l l ē k š a n a ,  
trīssoļlēkšana, lodes 
grūšana, disks, veseris 
vai šķēpa. TFP 
programmatūru var 
saistīt arī ar EDM un 
MISTRAL vai BOREAS 
ierīcēm.

GEMINI

Gemini tablo ir pieejamas 6 ciparu, 9 ciparu vai 12 
burtciparu rakstzīmju moduļos. Tajā ir iekļauti īpaši lieli 
LED bloki un tas ir paredzēts izmantošanai gan iekštelpās, 
gan ārpus tām. To var piestiprināt pie sienas, uzstādīt uz 
papildu kājām vai uzstādīt starp diviem stabiem.

Kā papildaprīkojums ir pieejams arī bezvadu Bluetooth 
interfeiss (Bluelink) drošai pārraidei. Tiek garantēta pilnīga 
saderība ar citām Swiss Timing ierīcēm dažādiem sporta 
veidiem kā vieglatlētika, riteņbraukšana, ātrslidošana 
un jāšanas sporta pasākumi.

MISTRAL INTEGRĒTĀ VĒJA MĒRIERĪCE

Mistral sastāv no ultraskaņas vēja sensora un LED 
displeja ar 25cm augstiem cipariem izcilam redzamības 
diapazonam līdz 125 metriem. Pateicoties sensoram, LED 
spilgtums automātiski pielāgojas apkārtējai gaismai.

Šī ierīce nodrošina vēja ātruma datus
caur RS422 seriālo līniju vai caur izvēles
Bluetooth saiti, ko izmanto ārējas ierīces, 
kā Scan’O’Vision STAR kamera. Mistral
piedāvā pilnīgu atbilstību attiecīgajiem
sporta noteikumiem augstākajos
sacensību līmeņos. Kompakts un
autonoms, Mistral nodrošina vienmērīgu 
veiktspēju visa mūža garumā, nezaudējot 
precizitāti, jo tās ultraskaņas sensora galvā nav kustīgu 
daļu. Atbilstoši IAAF noteikumiem par vieglatlētikas 
sacensībām to var precīzi novietot 1,22 metru augstumā 
virs zemes. Pateicoties šīm progresīvajām funkcijām, Mistral 
nodrošina precīzus rezultātus visos laika apstākļos.

EDM - ELEKTRONISKĀ ATTĀLUMA 
MĒRĪŠANAS SISTĒMA

EDM ļauj veikt dažādus attāluma mērījumus, ieskaitot 
šķēpu, disku, vesera mešanu, lodes grūšanu, kārtslēkšanu, 
tāllēkšanu un trīskāršu lēcienu.

Elektroniskajam attāluma mērīšanas 
aprīkojumam ir daudz priekšrocību:
novērš subjektīvās ietekmes uz rezultātu;
nodrošina augstu precizitātes līmeni; nejutīgs 
pret tādiem vides apstākļiem kā lietus, 
vējš un zibens; un izmērītie rezultāti 
tiek tieši pārsūtīti uz sacensības datoru.

lietus, vējš un apgaismojums; un izmērītie 
rezultāti tiek tieši pārsūtīti uz sacensību 
datoru.

MARATONA PULKSTENIS

Maratona pulkstenim ir ciparu displejs, izmantojot septiņu 
segmentu LED ciparus dzintara krāsā. Šo ierīci kontrolē 
PowerTime.

GALVENĀS FUNKCIJAS
■ Izmantojams visos laika apstākļos 
■ Automātiskā pielāgošana apkārtējam
apgaismojumam

GALVENĀS FUNKCIJAS
■ Skatīšanās attālums līdz 120m
■ 6 vai 9 cipari - 12 burtciparu rakstzīmes 
■ Optimizēts kontrasts un spilgtums
■ Izmantošanai telpās un ārpus tām
■ Pilnīga saderība ar Swiss Timing ierīcēm

GALVENĀS FUNKCIJAS
■ Augsta kvalitātes sistēma no labi pazīstama 

ražotāja 
■ Uzticami, augstas precizitātes mērījumi 
■ Viegli vadāms, intuitīvs interfeiss

GALVENĀS FUNKCIJAS
■ Ultraskaņas vēja mērītājs
■ Kompakts un autonoms, iekšējs akumulators
■ 360° jutība 
■ Regulējams augstums

GALVENĀS FUNKCIJAS
■ Pilnībā integrēts ar OMEGA SCAN’O’VISION 

STAR pārraides protokolu
■ Izmantošana ārpus telpām 
■ Lieliska redzamība lielos attālumos
■ Trīsstūrveida displeji, kas nodrošina 360° skatu
■ Papildu jauna Track & Field  Pakotne (TFP)

vieglatlētikas notikumu attēlošanas pārvaldībai


