
 
 

TTabelă / Panou T  de Scor  TS-D2/200R 
 
DescriereT: T 

 
TTabelă / Panou de scor este o tabelă de interior, destinată sălilor de sport. 

Utilizare usoară şi intuitivă a consolei, fiabilitate ridicată. Pentru tabele cu emisie radio 
distanţa de emisie ajunge până la 300m.  La comandă se pot executa şi alte tipuri de 
tabele de scor cu: - Cronometru crescător sau descrescător; - Ceas; - Matrice grafică; - 
Dimensiuni deverse de cifre. 

 
Instalare: 
 

Penrtu tabela cu consolă prin cablu; se fixează tabela din punct de vedere 
mecanic în poziţia de lucru şi se conectează cablul la tabelă şi la consolă. Următorul pas 
se alimentează tabela dintr-o priză cu întrerupător.  

Penrtu tabela cu emisie radio; se fixează tabela din punct de vedere mecanic în 
poziţia de lucru. Următorul pas se alimentează tabela dintr-o priză cu întrerupător. 
Următorul pas se alimentează consola dintr-o priză şi se porneşte din întrerupotor. 

 
Utilizare: 
 

Penrtu tabela cu consolă prin cablu; se alimentează tabela şi se începe lucrul cu 
ea. Pe butoanele cu sageata în sus se creste scorul, pe butoanele cu sageata în jos se 
scade scorul (în caz de greşală).  

Penrtu tabela cu emisie radio; se alimentează tabela şi consola la reţea şi se 
foloseşte panoul consolei şi butoanele ca mai sus. 

 
Caracteristici electrice: 
 
- Tabelă:                                            Două cifre pe scor; 
- Consolă de comandă:                      Prin cablu sau radio;  
- Transmisie între tabelă şi consolă:  Prin cablu sau radio ; 
- Alimentare:                                      220Vca; 
- Putere:                                              30W; 
- La cădere de tensiune:                     Protecţia datelor afişate (baterie back-up); 
- Software dedicat transfer date. 
 
Caracteristici mecanice: 
 
- Dimensiuni de gabarit:                     1200x600x100mm; 
- Înălţimea cifrei:                                200mm; 
- Afisaj LED culoare:                          Roşu, Verde, Galben, Albastru, Alb; 
- Carcasă:                                             Profil Al, vopsita în câmp electrostatic;  
- Culoare:                                             Albă; 
- Masă:                                                 12Kg. 
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