ALLinONE SDH
Cca 10 různých funkcí, včetně
hodin, teploměru, ukazatele
skóre. Dvouřadé 17cm vysoké
segmenty pro vyšší svítivost
časomíry. Možnost typ bez
oddělujících přepážek (šířka 80cm).

10800kč

ALLinONE SDH double
Dvouřádková časomíra se všemi
funkcemi ALLinONE SDH.
Dvouřadé segmenty 17cm
vysoké pro vyšší svítivost
časomíry. Navíc funkce pro
rozstřel u 4-dráhové časomíry.
Možnost na objednání všechny
segmenty červené.

19500kč

ALLinONE SDH AL LED
Cca 10 různých funkcí, včetně
hodin, teploměru, ukazatele
skóre. Displej z LED pro vyšší
svítivost časomíry. Časomíra je
doporučena pro venkovní
použití. Výška číslic 10cm.

8300kč

včetně ovládací a
komunikační
krabičky

včetně ovládací a
komunikační
krabičky

včetně ovládací a
komunikační
krabičky

ALLinONE SDH AL
Cca 10 různých funkcí, včetně
hodin, teploměru, ukazatele
skóre. Displej z LED 7-segmentů.
Časomíra je doporučena pro
vnitřní použití v halách (špatná
viditelnost na přímém slunci).
Výška číslic 10cm. Tato časomíra
může být sestavena 88:88.88
nebo 888:888 např. pro
bouldering či scoreboard.
Možnost napájení z baterie
uvnitř časomíry.

7200kč

Tréninková 4-místná časomíra s
57mm číslicemi. Tlačítka mohou
být na plastové bočnici, nebo na
kabelu. Ovládací tlačítka a
konektory jsou dle Vašeho
požadavku za cca 200-400kč,
nebo si to připojíte do svého
zařízení či PLC. Výsledné časy se
u hasičské verze přepínají v 3sec
intervalu. Lze použít na jakékoliv
měření času, odpočtů výrobních
operací, načítání výrobků atd.
Možnost napájení z baterie
uvnitř časomíry.

3200kč

Set doplňkových informativních
displejů na terče k časomíře
ALLinONE. Díky propojovací
krabičce mohou pracovat i
samostatně bez hlavní časomíry.
Dva rozměry:
10cm číslice 410x150x50mm
17cm číslice 550x270x50mm

10cm číslice
18000kč

Elektronická střídací tabule
Napájená z Li-Pol baterie a výšce
znaků 17cm z vysoce svítivých
LED diod. Po 30sec se přepne do
úsporného režimu a čeká na
stisk kteréhokoliv tlačítka. Výdrž
napájení několik dní.
Možnost zobrazení
nastavovaného času.
Paměť na 3 přednastavené
střídání přepínané stiskem obou
mínusových tlačítek.

Cena včetně
nabíječky
7000kč

Příklad kompletní sestavy velké
hasičské časomíry ALLinONE
s 17cm číslicemi pro 2 dráhy
v bezdrátovém provedení.
V sestavě je akustický spínač a
kabeláž na nástřikové terče.
Napájecí adaptér 220v/12v a
kabel napájení z autobaterie. SW
pro zpracování výsledků v PC je
zdarma.

Cena této
sestavy je cca
17000kč

včetně ovládací a
komunikační
krabičky

17cm číslice
20000kč

Příklad kompletní sestavy menší
časomíry ALLinONE HL s 10cm
číslicemi pro 4 dráhy
v bezdrátovém provedení.
V sestavě je akustický spínač a
kabeláž na nástřikové terče.
Napájecí adaptér 220v/12v a
kabel napájení z autobaterie. SW
pro zpracování výsledků v PC je
zdarma.

Cena této
sestavy je cca
13500kč

Příklad sestavy časomíry pro
lezení na boulderingové stěně
se zobrazením reakčního času,
zvukovou signalizací startu a
nášlapnými deskami. Délky
kabelů si lze zvolit podle
umístění na vaší stěně.

Cena této
sestavy je cca
13000kč

Příklad sestavy časomíry pro
vozatajství a jiné koňské,
rodeové soutěže. Cca 5 různých
funkcí včetně teploměru a
hodin. Bezdrátová optozávora
(možnost vnitřní baterie).
Dálkové ovládání. Blokování
optozávory součástí.

Cena této
sestavy je cca
26800kč

Akustický spínač spínaný
výstřelem ze startovací pistole.
Součástí je kabel cca 8m a
resetovací tlačítko. Možnost
objednat delší kabel.

Při prodeji celé
sestavy: 850kč

Kompletní kabeláž na terče
s mag. spínači, LED světly a
propojovací krabičkou.
K jednotlivým terčům jsou
kabely cca 7m a 11m. Připojují
se k bezdrátovému vysílači, nebo
ke 100m kabelu vedoucímu
k časomíře. Světla jsou na slunci
skvěle vidět. Vhodné pro terče
nástřikové i sklopky.

2600kč

Samostatně bez
časomíry: 950kč.
Včetně stativu:
1550kč

Kabel 100m (4x0.34 nebo
6x0.34) pro 2-dráhovou
respektive 4-dráhovou časomíru.
Délku lze po dohodě změnit.

3800kč pro
2-dráhovou

5500kč pro
4-dráhovou

Kabel
doporučuji
namotat na
buben
Munos
PKB 275

Bezdrátové provedení. Moduly
s dosahem až 150m v otevřeném
terénu. U terčů je pouze
propojovací krabička se
svorkami pro autobaterii a
vysílacím modulem. V časomíře
je přijímací modul. Baterii
s modulem je nutné chránit
v plastovém boxu proti stříkající
vodě. Modul lze připojit k Vašim
nástřikovým terčům. Součástí je
přijímací modul zabudovaný
v časomíře.

2900kč pro
2-dráhovou

Startovací optozávora
s dosahem až 15-20 metrů pro
startování nebo zastavování
časomíry přerušením paprsku na
startovací čáře. Vysílací a
přijímací strana je propojená
kabelem. Tuto optobránu lze
použít i k zastavování časomíry.

2500kč

Další možností je mít vysílací
stranu na nabíjecí Li-pol baterie.
Pak není nutné obě strany
propojovat kabelem. Součástí je
nabíječka 12.6V/1A.

3200kč s vysílací
stranou na
baterii

Nebo obě strany na vnější (vaše)
napájení (třeba staré olověné
baterie).
Nebo obě strany na vnitřní
baterii a bezdrátové řešení.

Optozávora s kabelem cca 7m
včetně stativů. Naproti senzoru
je odrazko. Připojí se buď
k časomíře, 100m kabelu od
nástřikových terčů, nebo
bezdrátovému modulu. Dosah
max. 2 metry.

3300kč pro
4-dráhovou

3400kč
bezdrátová a
baterií vnější
(pouze svorky s
kabelem)
4100kč
bezdrátová a
vnitřní baterií na
obou stranách a
nabíječkou

2250kč komplet
pro jednu dráhu

Optozávora s kabelem cca 7m
bez stativů. Naproti senzoru je
odrazko. Připojí se buď
k časomíře, 100m kabelu od
nástřikových terčů, nebo
bezdrátovému modulu. Dosah
max. 2 metry.

Dálkové ovládání časomíry nebo
ukazatele skóre. Napájení Li-ion
baterie. Lze použít pouze
v některých sestavách časomír.
(na dotaz). Stejná ovládací
krabička je použita ve verzi
časomíry SCORE

1050kč bez
stativu senzor
s ochranným
krytem a
odrazkem.

2500-3500kč

Velmi odolné START nebo STOP
tlačítko s délkou kabelu cca 15m.
Délka kabelu na přání. Vhodné
k zastavování časomír při
různých dětských soutěžích nebo
TFA.

1700kč

Příklady START (Stop, Reset)
tlačítka s kabelem cca 10m.
Délka kabelu na přání. Použití
místo akustického spínače třeba
na trénincích, nebo k malým
časomírám na dětské soutěže.

650-850kč

Odolná nášlapná startovací a
zastavovací nerezová deska pro
boulderingové lezení. Lze použít
i pro jiné sportovní disciplíny.
Kabel délky cca 8m (po dohodě
jakákoliv délka). Ze spodní
strany jsou otvory pro montáž
na stěnu. Rozměr 15x25cm

1500kč

Příklady bezdrátových
akustických spínačů, dle
požadavku zákazníka, napájený
z vaší externí baterie 12V, nebo
Li-pol baterií uvnitř akustického
spínače. Na spínači je START a
RESET tlačítko. Lze použít pouze
v některých sestavách časomír.
(na dotaz) Součástí je nabíječka
12.6V/1A.
Další možností je dálkové
ovládání časomíry.

2600kč na vnější
baterii (není součástí)

Doplnění o sirénu. Spustí na cca
1sec po dokončení odpočtu
času, nebo dle přání lze
naprogramovat na jiné časy a
chvíle. Například u stopek na čas
15sec před dokončením odpočtu
či ulitý start při boulderingu.
Piezosiréna na časomíře má
hlasitost 120dB a nebo
v ovládací krabičce 90dB/2.9kHz.

750kč

Napájecí adaptér 12V/1.5-2A a
kabel napájení z autobaterie
(sada).

450kč

3600kč na vnitřní
Li-ion baterií
s nabíječkou
Ceny jsou včetně
bezdrátového modulu
instalovaného v
časomíře

