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        WESTERSTRAND RESULTATTAVLOR 
        BASIC-LED190 / LED250 
       för alla inomhussporter 

 

                 

  
      

          
       

Westerstrand resultattavlor förser publik och deltagare med snabb, 
tillförlitlig och översiktlig information vid alla slags sportevenemang 

BASIC-LED250 med tilläggsmodul för utvisning 

BASIC-LED190 



 
 
 

   
 
 
SPORTER: HANDBOLL , INNEBANDY, BASKET, FUTSAL, ISHOCKEY, VOLLEYBOLL,  
 BADMINTON, TENNIS, BORDTENNIS, BOXNING, BROTTNING, TIDTAGNING        
    
Resultattavla med inbyggd sirén och siffror av lysdioder i SMD-teknik. 
Den styrs från vår användarvänliga manöverenhet med förprogrammerade regler och utbytbara  
tastaturmallar, vilka anpassar manöverenheten till respektive sport.  
Resultattavlan finns såväl radiostyrd eller för trådbunden anslutning. 
 
Match/Speltid  Upp- eller nedräkning visas med fyra siffror, min och sek (röda siffror)  
 Pågående match indikeras med grön prick samt stopp med röd prick 
 
Resultatvisning  000-999 (tre siffror per lag) för basket och futsal (röda siffror) 
 00-99 (två siffror per lag) för övriga sporter (gröna siffror) 
 
Period  1-9 visas med en siffra (gul siffra) 
 
Utvisning BASIC-LED190/LED250: 1 utvisningstid/lag (röda siffror) 
 BASIC + utvisningsmodul: 2 spelarnummer och utvisningstider / lag 
 
Serve Visas med en pil/lag (röda pilar) 
 
Foul  1 siffra/lag för lagfoul, senaste individuella foul  
 (spelarnummer och antal personliga foul) blinkar ca 10 sek (gröna siffror) 
 Individuell foul visas på tilläggstavlan 
 
Time-out  Nedräkning av time-out visas istället för matchtid och antal visas med tre  
 prickar per lag (röda prickar) 
 
Sirén Inbyggd sirén avger automatiskt signal vid pausvila, time-out och matchslut 
 Genom knapptryckning kan sirénen även slås på vid valfri tidpunkt 
 
Frontglas Reflexfri polykarbonat skyddar siffrorna vid bollträffar (DIN 18032) 
 
Servicevänlig  Jackbar elektronik på resultattavlans undersida (tavlan behöver ej öppnas)   
 
Mått/vikt BASIC-LED190: 1400x900x50mm / vikt 14kg 
 BASIC-LED190 + utvisning: 2700x900x50mm / vikt 28kg 
 BASIC-LED190 + individuell foul: 2640x900x50mm / vikt 28kg 
 BASIC-LED250: 2000x1250x50mm / vikt 30kg 
 BASIC-LED250 + utvisning: 3800x1250x50mm / vikt 60kg 
 BASIC-LED250 + individuell foul: 3600x1250x50mm / vikt 60kg 
 BASIC-Skottklocka: 500x300x95mm / vikt 2x3,5kg  
 BASIC-Skottklocka FIBA: 800x700x95mm / vikt 2x9kg 
 
 

Teknisk beskrivning finns på separat datablad 
Vi förbehåller oss rätten till ändringar 

BASIC-LED190 med tilläggsmodul för individuell foul 
BASIC skottklocka 

 
Manöverapparat 

 


