
Zobrazení času čítání od 0 do 90 min nahoru nebo dol ů podle 
naprogramování mimo hrací dobu je možno zobrazovat 
normální časový údaj výška znaku 180 mm, čitelnost 65 m 

Zobrazení stavu od 0 do 99, výška znaku 180 mm, čitelnost 65 m
Označení třetiny výška znaku 150 mm, čitelnost 55 m 

Orientační rozměry : 

Zobrazení času čítání od 0 do 90 min nahoru nebo dol ů podle 
naprogramování mimo hrací dobu je možno zobrazovat 
normální časový údaj výška znaku 180 mm, čitelnost 65 m 

Zobrazení stavu od 0 do 99, výška znaku 180 mm, čitelnost 65 m

Označení třetiny výška znaku 150 mm, čitelnost 55 m 
Zobrazení trestů 2x čítání od 0 do 5 min a 1x čítání od 0 do 10 minut pro 

každý tým výška znaku 150 mm, čitelnost 55 m 
Orientační rozměry : 

Zobrazení času čítání od 0 do 90 min nahoru nebo dol ů podle 
naprogramování mimo hrací dobu je možno zobrazovat 
normální časový údaj výška znaku 180 mm, čitelnost 65 m 

Zobrazení stavu od 0 do 99, výška znaku 180 mm, čitelnost 65 m

Označení třetiny výška znaku 150 mm, čitelnost 55 m 

Zobrazení trestů 2x čítání od 0 do 5 min a 1x čítání od 0 do 10 minut pro 
každý tým výška znaku 150 mm, čitelnost 55 m 

Označení jména 
hráče u trestů

textový řádek 9 znaků pod údajem o čase trestu výška znaku 
90 mm, čitelnost 34 m 

Orientační rozměry : 

Zobrazení času čítání od 0 do 90 min nahoru nebo dol ů podle 
naprogramování mimo hrací dobu je možno zobrazovat 
normální časový údaj výška znaku 180 mm, čitelnost 65 m 

Zobrazení stavu od 0 do 99, výška znaku 180 mm, čitelnost 65 m

Označení třetiny výška znaku 150 mm, čitelnost 55 m 

Zobrazení trestů 2x čítání od 0 do 5 min a 1x čítání od 0 do 10 minut pro 
každý tým výška znaku 150 mm, čitelnost 55 m 

Označení jména 
hráče u trestů

textový řádek 9 znaků pod údajem o čase trestu výška znaku 
90 mm, čitelnost 34 m 

Textový řádek MM 
18/1/16 R

textový řádek 18 znaků pod vlastním panelem výška znaku 
192 mm, čitelnost 68 m 

Orientační rozměry : 

Příslušenství : 
Napájení : 
Instalace : 

2500 x 2500 mm

230V 50/60Hz
montáž na zeď nebo do konstrukce (kostky)

Typ SP 010

Typ SP 011

Typ SP 015

Typ SP 020

Obecné informace

2500 x 2800 mm

ovládací panel, ovládací PC ( propojení kabelem)

1500 x 1000 mm

2000 x 1800 mm
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SVĚTELNÉ VÝSLEDKOVÉ  TABULE 
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