SPORTOVNÍ PERIMETR NOVÉ GENERACE S10-P/FS6-P

Výrobce Liantronics představil nový sportovní perimetr S10-P/FS6-P. Kabinet o velikosti 1 440 x 960 (800) mm vyniká
nízkou hmotností (50 kg) a tloušťkou pouhých 11 cm. Jde o multiúčelové kabinety použitelné i pro sestavení klasické
LED displejové stěny. Disponují odnímatelnou horní částí, takže ve sportovních halách se mohou použít nižší verze.
Na tvorbě tohoto moderního propracovaného perimetru se podíleli konzultanti ze sportovního prostředí.
Vlastnosti sportovního perimetru:
Možnost nastavení výšky

Horní část LED modulu, která má 160 mm, je oddělitelná od spodní
části. Dle požadavku zákazníků lze zvolit velikost mezi 800 mm
nebo 960 mm.
Hmotnost 40 kg/m², hliníková konstrukce

Měkký povrch pro ochranu sportovců i diváků. Servis modulu může
být prováděn z přední i zadní strany.
Kontrolboxy v kabinetech

Každý kabinet má 3 kontrolboxy, které provádí autodetekci a autotest.
Možnost odpojení jednotlivých kabinetů, bez přerušení produkce.

Pružinové zámky

Kabinety jsou propojené navzájem pružinovými zámky, takže se
snadno a velmi rychle provádí instalace a deinstalace. Rychlá
je i výměna ledboardů a jiných vadných dílů.
Sofistikovaný design – uschovaná kabeláž

Elegantní a dobře vyřešený design s uschováním kabeláže,
které nepřekáží obsluze ani organizátorům a neruší návštěvníky.
Možnost rotace kabinetů

Ocelová podstava je vybavena rychloupínacími zámky pro otáčení
kabinetu. Při otočení o 90° kolmo k podlaze lze vytvořit prostup
perimetrem bez ukončení produkce ostatních kabinetů.

Možnosti využití:

• veškeré sportovní akce v halách i ve venkovních prostorách; indoor sporty – např. basket, volejbal, footsal,
floorbal hokej; venkovní sporty – fotbal, atletika, baseball, lyžování, tenis, golf a mnoho dalších
• divadelní fascia pro texty
• dočasné navigační displeje (doprava, směrovky, omezení apod.)
• pódiové displeje (koncerty, shromáždění, mítinky apod.)
• auto/moto podniky (závody, prezentace apod.)
• zobrazení přímých přenosů
Technické specifikace
Product name
Product model

Optical parameters

Electrical parameters

Other parameters

Pixel configuration
Pixel pitch
Pixel density
Panel size
Panel resolution (w x h)
Weight
Brightness
Visual angle
Color temperature
Contrast
Refresh rate
Change frame rate
Processing depth
Color
Scanning mode
Driving mode
Power supply
Working voltage
Average power
Max power
Control distance
Lifespan
Non-failure time
Working temperature
Working humidity
Storage and transportation temperature
Storage and transportation humidity
Ingress protection
Installation
Maintenance way

mm
pixel/m²
mm
pixel
kg/m²
cd/m²
horizontal °
vertical °
K
Hz
Hz
bit

V
V
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w/m²
m
h
h
°C
°C

S 10-P
S10 perimeter
SMD 3 in 1
10
10 000
1 440 x 960
144 x 96
40
6 500
140
140
2 000K≤TC≤9 300K
2 000:1
1 200
60
16
2.81 trillion
1/2
dynamic
110~220V AC
DC 4.2V
250
750
CAT5 cable: <100 m;
Single mode fiber: <20 000 m
100 000
5 000
-20 to +50
10% ~ 90%
-40 to +85
10% ~ 95%
Front: IP65, Back: IP54
Rental
Front or Back

FS 6 - P
FS6 perimeter
SMD 2727
6
27 777
1 440 x 960
240 x 160
40
6 500
140
140
2 000K≤TC≤9 300K
2 000:1
≥1 920
60
16
4.39 trillion
1/5
dynamic
110~220V AC
DC 4.2V
300
890
CAT5 cable:<100 m;
Single mode fiber: <20 000 m
100 000
5 000
-20 to +50
10% ~ 90%
-40 to +85
10% ~ 95%
Front: IP65, Back: IP54
Rental
Front or Back

Poskytneme a doporučíme:
•
•
•
•
•

leasingovou společnost pro financování zařízení
školený personál (agenturu) pro odbavení produkce na klíč
zaškolíme obsluhu pro rychlý servis
poskytneme náhradní díly pro okamžitou výměnu
HOT Line (horkou linku) pro telefonickou podporu
Nowatron Elektronik, spol. s r. o.
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