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80860 80882

62575

startblokken

startblok mondo 
• roestvrij stalen startblok in AISI 316 met polyester 

onderbouw
• met 50 x 50 cm antislip, skid platform in blauw
• verticale en horizontale beugel 
• onderbouw 265 x 220 mm
• nummers op 4 zijden
80882 voorkant 400 mm boven perron
80882.s afwijkende hoogte

startblokken moscow 
• roestvrij stalen startblok in AISI 316
• met 50 x 70 cm antislip, skid platform in blauw
• verticale en horizontale beugel 
• monobloc onderbouw
• nummers op 4 zijden
62575 voorkant 400 mm boven perron

startblok champion 
• roestvrij stalen startblok in AISI 316
• met 50 x 50 cm antislip, skid platform in blauw
• verticale en horizontale beugel 
• onderbouw 200 x 200 mm, 3 mm dik
• nummers op 4 zijden
80860 voorkant 380 mm boven perron
80860.s afwijkende hoogte
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62586

Cheltenham

startblokken

startblokken opberg- & 
 transportwagen ideal
• afm. 130 x 60 x 140 cm (lxbxh)
• voor 6 startblokken 

(maximaal 40 cm hoog)
• uitgevoerd met 4 zwenkwielen 

(2 geremd)
• levering gedemonteerd
• op bestelling ook in andere maten 

leverbaar
82433

startblok bevestigingsset
• set bestaande uit 4 grondankers met 

chemische ankers en 4 bouten
• startblokken zijn snel te plaatsen en 

ook snel (tijdelijk) weg te halen
• per set
82366

startblok dek
• los vervangingsdek
82370

Speciale afmetingen op aanvraag 
leverbaar.

startblokken kiev 
• roestvrij stalen startblok in AISI 316
• met 50 x 60 cm antislip, skid platform in blauw
• verticale en horizontale beugel 
• monobloc onderbouw met opstapje
• nummers op 4 zijden
62576 voorkant 600 mm boven perron
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displayborden

displayborden / international multiline result display
• uitgevoerd met LED displays van de allernieuwste generatie
• met 20 digits (12 cm) voor de naam van het evenement
• met   3 digits (12 cm) voor de landcode
• met   9 digits (12 cm) voor de naam van de zwemmer
• met   1 digits (16 cm) voor de fi nish positie
• met   6 digits (16 cm) voor de tijd (minuten, seconden & 1/10 seconde en na de 

fi nish 1/100 seconde)
• verkrijgbaar voor 5 - 10 banen
• display’s zijn “dubbel-lijns”
• leesbaar tot 85 meter
• polycarbonaat front; anti-shock en anti-refl ectie
• voor 8 banen
82446 5 modules, totaal 310x254x9 cm, indoor
82447 5 modules, totaal 310x254x9 cm, outdoor
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displayborden

Deze displayborden kunnen aangesloten  
worden op ons “AQUASPORT” 
tijdapparatuur   en op ons “EPSAN” 
tijdapparatuur.

Displayborden multiline voor meer of 
minder banen op aanvraag.

displayborden / multiline result display
• uitgevoerd met LED displays van de allernieuwste generatie
• met 8 cijfers/letters
• per baan wordt aangegeven:
  -  6 posities voor de timer (minuten, seconden & 1/10 seconden en na het 

stoppen  in 1/100 seconden)
 - 1 positie om het baannummer aan te geven
 - 1 positie om de fi nishvolgorde aan te geven
• verkrijgbaar voor 5 - 10 banen
• display’s zijn “dubbel-lijns”
• cijfers 16 cm hoog
• leesbaar tot 85 meter
• polycarbonaat front; anti-shock en anti-refl ectie
• voor 8 banen      
70032 2 modules, elk 190 x 120 x 9 cm / samen 380 x 120 x 9 cm, indoor
70040 2 modules, elk 190 x 120 x 9 cm / samen 380 x 120 x 9 cm, outdoor

displayborden / line result display per lane
• uitgevoerd met LED displays van de allernieuwste generatie
• met 8 cijfers/letters
• per baan wordt aangegeven:
 -  6 posities voor de timer (minuten, seconden & 1/10 seconden en na het 

stoppen  1/100 seconden)
 - 1 positie om het baannummer aan te geven
 - 1 positie om de fi nishvolgorde aan te geven
• verkrijgbaar voor 5-10 banen, displays zijn “enkel-lijns”, 
• cijfers 9 cm hoog, leesbaar tot 35 meter afstand
• polycarbonaat front; anti-shock en anti-refl ectie
70021   100 x 22 x 9 cm, indoor
70023   100 x 22 x 9 cm, outdoor

Op de display borden geven wij maar liefst 10 jaar volledige garantie op de LED displays en 3 jaar op alle elektronische delen. 
Elektronische LED digitaal displays. Alle systemen zijn “tropicalized” en dus bestand tegen gebruik in vochtige ruimtes.
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Interface

To the scoreboard

Start/stop console

Hand console for final and intermediary time

zwemtijdsysteem epsan

Voor verenigingen en regionale kampioenschappen is een “full size” tijdsysteem vaak een te grote 
investering. Met ons EPSAN zwemtijd systeem heeft u toch een volwaardig systeem waarbij de 
uitslagen op het displaybord afl eesbaar zijn. En dat tegen een aanzienlijk gunstiger bedrag. Dit sys-
teem is niet voor offi ciële FINA wedstrijden. Het aantikken wordt door een tijdwaarnemer geklokt en 
direct doorgeschakeld naar het besturingssysteem. Op dit systeem kunnen geen touchpads worden 
aangesloten. Alle systemen zijn “tropicalized” en dus bestand tegen gebruik in vochtige ruimtes.

besturingssysteem
• een bedieningsunit met een LCD display
• een elektronische interface
• 8 start/stop buttons
• een start button
• kabels
• een speciale “power-supply” met aansluiting overeenkomstig de “pool safety standards”
• geschikt voor maximaal 8 banen 
70057.5 PSP1, voor 5 banen
70057.6 PSP1, voor 6 banen
70057.7 PSP1, voor 7 banen
70057.8 PSP1, voor 8 bane

Voor de bijpassende DISPLAY BOARDS verwijzen wij u naar dit hoofdstuk.
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81115

zwemtijdsysteem “aquasport v” 

belangrijke informatie
• in het besturingssysteem kunnen alle parameters vooraf worden ingegeven, zodat ze tijdens het toernooi steeds direct oproepbaar zijn
• de printer drukt de resultaten op “A4” formaat, zodat ze gemakkelijk te kopiëren zijn
• de luidsprekers zijn 40 Watt sterk en hebben een instelbaar volume
• de microfoon van de starter is uitgerust met een knop om het startsignaal en het valse start signaal te laten horen
• het startmoment is ook zichtbaar d.m.v. een stroboskopisch lichtsignaal (360 graden)
• er kan een tweede microfoon worden aangesloten (niet inbegrepen)
• het systeem is niet koppelbaar met startpistolen
• de accu gaat ca 8 uur mee
• elke connectiemodule is een aparte elektronische unit; het systeem herkent elke module apart, waardoor de computer de resultaten 

direct kan verwerken
• de touchpads zijn extra gevoelig bij “aantikken”, maar ongevoelig voor waterturbulentie
• de touchpads hebben een antislip voorzijde waardoor afzetten goed mogelijk is
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zwemtijdsysteem “aquasport v” 

aquasport zwemtijdsysteem voor 8 banen
Bestaande uit:
•  besturingssysteem (laptop, printer, aquaswim software & een elektronische interface tot 1/1000 sec. verwerking )
•  connectiemodule (8 connectie units met start units; koppelbaar met de laptop, het startsysteem en de 

touchpads ; ook met de niet standaard inbegrepen valse start pads)
• startsysteem (set voor 8 banen met 8 luidsprekers)
• touchpads (8 touchpads 244x90x1 cm compleet met roestvrij stalen ophangbeugels)
• exclusief displaybord; zie hiervoor het hoofdstuk “displayborden”
62295

extra’s
• elektronische valse start pads met bevestigingsbanden voor plaatsing op startblokken (kunnen ook 

vastgeschroefd  worden), per stuk
81115
•  software voor waterpolo ingebouwd in AQUASPORT zwemtijdsysteem met tijd, score, strafworpen, time-out en 

periode (personal fault indicators en 30 sec. klokken niet inbegrepen) (voor 30 sec. klokken zie het hoofdstuk 
waterpolo scoreborden)

62296
•  waterpolo personal fault indicators voor 2x13 spelers
82435.1 indoor
82435.2 outdoor
•  software voor springen met punten registratie met 14 bedieningsunits voor 

juryleden
70043
• software voor kunstzwemmen met punten registratie met 14 bedienings-

units voor juryleden
70044
• software voor springen en kunstzwemmen gecombineerd
62297
• opbergwagen voor 8 touchpads
70041

Ons ‘AQUASPORT” tijdapparatuur voldoet aan alle FINA & LEN eisen. Uitgevoerd met elektronische LED digitaal displays. 
Alle systemen zijn “tropicalized” en dus bestand tegen gebruik in vochtige ruimtes.

Zwemtijdsystemen voor meer 
of minder banen op aanvraag.
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springplanken & toebehoren
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springplanken & toebehoren

onderdelen
• alle onderdelen voor DURAFLEX, MAXIFLEX 

en DURAFIRM zijn ook los leverbaar

springtoren durafl ex/maxifl ex
• compleet, exclusief springplank
• inclusief onderbouw, exclusief grondankers
20137 3 meter toren met 2 railingen aan beide 

kanten
20138 1 meter toren met 2 railingen aan beide 

kanten
20140 1 meter toren met 1 railing aan een kant
20141 1 meter toren zonder railingen
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springplanken & toebehoren

geluidsdemper
• reduceert het geluid van de springplank met bijna 

90%   
• kan in vrijwel elke bestaande installatie aangebracht 

worden
80294 t.b.v. EPSAN & HSP planken
80295 t.b.v. DURAFLEX & MAXIFLEX planken

springplanken durafl ex/maxifl ex
• dé plank voor wedstrijdgebruik  
• aluminium constructie met versterkingen 
• breedte 50 cm, lengte 488 cm
30268 type DURAFLEX, standaard plank voor 

 algemeen dagelijks gebruik
30270 type MAXIFLEX “B”, wedstrijdplank met 

perforatie en extra fl exibiliteit 

toebehoren durafl ex/maxifl ex
30271 onderbouw DURAFIRM, compleet exclusief 

grondankers
80815 bevestigingsset voor DURAFIRM, 6 bouten 

met chemische ankers
36006 bevestigingsset voor springtoren, 8-er set

springplanken epsan
• de plank voor massa-gebruik  
• 100% vervaardigd van met glasfi ber versterkte 

kunststof   
• geen kern van andere materialen; dus geen proble-

men met de hechting van verschillende materialen  
• antislip bekleding    
• breedte 50 cm   
• incl. montage handleiding
10783 480 cm
10784 450 cm
10785 400 cm
10786 350 cm

toebehoren epsan & hsp
30228 verstelbare roloplegging in VA roestvrij staal
30229 achter bevestiging in VA roestvrij staal
30232 rubber steunrol, los 
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62586

Cheltenham

startblokken

startblokken opberg- & 
 transportwagen ideal
• afm. 130 x 60 x 140 cm (lxbxh)
• voor 6 startblokken 

(maximaal 40 cm hoog)
• uitgevoerd met 4 zwenkwielen 

(2 geremd)
• levering gedemonteerd
• op bestelling ook in andere maten 

leverbaar
82433

startblok bevestigingsset
• set bestaande uit 4 grondankers met 

chemische ankers en 4 bouten
• startblokken zijn snel te plaatsen en 

ook snel (tijdelijk) weg te halen
• per set
82366

startblok dek
• los vervangingsdek
82370

Speciale afmetingen op aanvraag 
leverbaar.

startblokken kiev 
• roestvrij stalen startblok in AISI 316
• met 50 x 60 cm antislip, skid platform in blauw
• verticale en horizontale beugel 
• monobloc onderbouw met opstapje
• nummers op 4 zijden
62576 voorkant 600 mm boven perron
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