
LAIKA & PUNKTU SKAITĪŠANAS 
SISTĒMA BASKETBOLAM

PARSKATS

Swiss Timing Laika un Punktu skaitīšanas sistēma 
basketbolam ir pilnīgs spēles kontroles risinājums.

FIBA divpusējs, caurspīdīgs, stikla iekštelpu spēles pulkstenis ir 
ir pilnīgi jauns izstrādājums, kas raksturo jaunākās displeju 
tehnoloģijas.

Spēles pulkstenis un spēles taimeris parāda spēles laiku līdz 
vērtībai 99:59 un spēles taimingu līdz 99 sekundes. 
Pulkstenis var arī atskaitīt no jebkura iepriekš iestatīta 
laika no 0 līdz 99 sekundēm. Perioda pēdējā minūtē 
spēles laiks tiek rādīts līdz sekundes 1/10 daļai.

LED gaismas sloksnes displeja perimetrā no abām pusēm 
deg sarkanā krāsā, kad spēles pulkstenis rāda nulli. LED
sloksne no abām pusēm deg dzeltenā krāsā, kad 
valdīšanas laiks atgriezīsies uz nulli. Valdīšanas laika pēdējās 5 
sekundes tiek rādītas līdz sekundes desmitdaļai. Lai iegūtu 
labāku izpratni spēlētājiem un skatītājiem, valdīšanas laiks 
tiek rādīts sekundes desmitdaļās ar mazākām rakstzīmēm.

Piegādātais operatora terminālis ir pilnībā pielāgots 
basketbolam un sniedz daudzus īpašus uzlabojumus 
programmatūras dizainā un lietojamībā.

Skārienekrāna terminālis ir aprīkots ar pārim rokas tālvadības 
tastatūram, kuri ir piemēroti svarīgu taiminga darbību 
veikšanai ar cietu mehānisku taustiņu palīdzību.

Galvenās Funkcijas

■ Integrēts Laika un Punktu skaitīšanas risinājums 
Basketbolam

■ Gluds, divpusējs, caurspīdīgs, stikla iekštelpu Spēles
pulkstenis ar LED tehnoloģiju

■ Izturīga konstrukcija ar stikla virsmām
■ Spilgti LED cipari nodrošina izcilu redzamību
■ Darbība caur lielu skārienekrāna ievades

Termināļi un ārējiem Kontroleriem
■ FSTT taimera ierīce Primārā un Sekundārā
■ Iebuvēts spēles pulksteņa signāls
■ Integrēts fona apgaismojums



SPĒLES PULKSTEŅA SPECIFIKĀCIJAS

      
3510.934: 4 FIBA spēles pulksteņu komplekts 
3510.935: 2 FIBA spēles pulksteņu komplekts 

Izmēri: 716 x 1023 mm
Svars: 22 kg
Ciparu augstums: 30 / 13.5 / 16 cm
Barošanas avots: 110 – 230 VAC
Darba temperatūra: 0 – 50°C
Skaņas jauda: 110 db
Sertifikācija: CE

KONTROLES TERMINĀĻA UN TAIMINGA 
SPECIFIKĀCIJAS

3510.901: FSTT taimeris PRY & SDY ar ievades tiermināļi 
ieskaitot:

1x FIBA Taimera Ierīce Primārā un Sekundārā
2x Ievades tiermināļi FIBA
1x Spēles laika tālvadība (Start/Stop, Taures trigeris)
1x Sēles pulksteņa tālvadība (Start/Stop, 24/14s atiestatīšana)
2x Barošanas avots
2x Savienojošo kabeļu komplekts

PIEDERUMI

3510.935: 2 izgaismojumu komplekts aizmugurējāi panelei 
ieskaitot:
2x Sarkanās gaismas aizmugurējāi panelei
2x Dzeltenas gaismas aizmugurējāi panelei
Montāžas materiālu un kabeļu komplekts

Pieejams arī:
■ Spēles Laika Taure 
■ Kopējais vienas komandas sodu galda displejs
■ Bumbas valdīšanas displejs 
■ Tablo

Backlights


