SCOREtec
Bremstraat 34
7161 CE Neede
Tel : 0031 (0) 545 – 796 525

Specificaties
Type:
Aantal display modules / digits:
Behuizing displaymodules:

Frontplaat displaymodules:
(Tijd)-weergave type 236:
Zichtmaat display enkel :
Zaagmaat display enkel :
Diepte display modules:
LED:
Karakterhoogte / Leesafstand:
Aantal LED’s:
Aansturing LED’s:
Temperatuur regeling:
Lichtsterkte regeling:
Voedingsspanning:
Netvoeding:
Ontvangstmodule:
Bediening:

Behuizing afstandsbediening:
Afmeting afstandsbediening:
Garantie:

236 i (1-0-1) inbouwset incl. afstandsbediening draadloos, gecodeerd
2 (2 x enkel, ) / 2 digits
Aluminium geanodiseerd, spatwater dicht voor schroefmontage op plaat
(zie zaagmaten), zwarte flensrand voor optimaal contrast
Voorzien van netsnoer en verbindingskabels (plug-and-play)
Transparant rood of grijs polycarbonaat 4mm, enkelzijdig mat
Niet beschikbaar.
440 x 370 mm (HxB) weergave 0 t/m 9
425 x 352 mm (HxB)
88 mm (geschikt voor behuizingen vanaf 10cm diepte)
A-kwaliteit LED ultrabright diffuus, rood, groen, amber of wit leverbaar
36 cm, leesafstand 180 m (ook bij vol zonlicht!)
300 per digit
Current driver / Stroom driver (voor aanzienlijk langere levensduur LED’s)
Automatisch inschakelende ventilator bij ca. 50 graden
Automatische stapsgewijze lichtsterkte regeling op omgevingslicht (“dimmer”)
230 volt ac,
Geïntegreerde 240 Watt netvoeding met temperatuurregeling
Digitale radio ontvanger 868 MHz, geïntegreerd in het “thuis” display
Draadloos, d.m.v. meegeleverde gecodeerde afstandsbediening, reikwijdte ca. 200 m
(afhankelijk van omgevingsfactoren/storingsbronnen)
2 x AAA penlight batterij (voldoende voor ca. 1 seizoen)
Robuust kunststof met antislip zijkanten
115 x 77 x 24 mm (H x B x D)
2 jaar fabrieksgarantie incl. materialen en werk,
excl. benaderings- of voorrijkosten (send-in mogelijk!)

Prijs inbouwset incl. draadloze afstandsbediening (geldig t/m 31 december 2018, excl. BTW, af fabriek Neede):

1.250,00 Euro

Dit scorebord inbouwset bestaat uit 2 reeds weervaste display units met 2x
scoreweergave, netsnoer, verbindingskabelset(s) en een draadloze,
gecodeerde afstandsbediening. Dit inbouwset dient d.m.v. de flensranden
rondom de displays op een plaat voorzien van de juiste zaaggaten geschroefd
te worden (zie zaagmaten offerte), zodat de displays in de plaat vallen.
De displaybehuizingen mogen niet van montagekit worden voorzien (nadelig
voor de afwatering en evt. service!).
Indien u kiest voor inbouw in een eigen behuizing, dient er rekening gehouden
te worden met een kastdiepte van min. 10cm i.v.m. luchtcirculatie/ventilatie.
De behuizing dient tevens voorzien te worden van afwateringsgaten. Wij
adviseren voor een nog langere levensduur van uw scorebord een behuizing
(kast) bescherming rondom de displaybakken.

Voor onze scorebord inbouwsets zijn tevens diverse opties leverbaar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe frontplaat met of zonder belettering voor evt. bestaande behuizing
Behuizing (kast) in diverse standaardmaten of op maat gemaakt (incl. frontplaat met zaaggaten)
Diverse constructie/-ophang mogelijkheden
Extra afstandsbediening
Functie “instelbare wedstrijdtijd” (voor bijvoorbeeld jeugdwedstrijden of andere sporten)
Claxon / Geluidssignaal bij bereiken einde speeltijd
GPS tijdsein ontvanger voor weergave dagtijd / temperatuur op tijddisplay
Lichtkranten
Montage (-assistentie)
12V uitvoering voor gebruik op accu

