
          LED SPORTO ŠVIESLENTĖ VISOMS SPORTO ŠAKOMS 
P10-1000*1000/DIP RGB 

    
 

Švieslentės parametrai  (nurodyti duomenys 
krepšinio rungtynių rezultatų atvaizdavimui) 

  

Švieslentės išmatavimai (mm):  1000*1000*150 (gali skirtis, priklausomai 
nuo korpuso profilio rūšies), šviečianti dalis: 
1000X1000 

Rezultatų skaičiai:  aukštis 26 cm, spalva pasirinktinai iš 
septynių: raudona, žalia, mėlyna, žydra, 
geltona, rožinė, balta. Skaičių diapazonas 
nuo 0 iki 999. 

Pražangų skaičiai:  aukštis 14 cm, spalva: raudona,  arba 
atvaizduojami raudonais kvadratais 

Komandų minutinių pertraukų skaičiai:  aukštis 14 cm, spalva žalia,  arba 
atvaizduojami žaliais kvadratais 

Kėlinių skaičiai:  aukštis 14 cm, spalva: balta   
Kėlinio laikmačio skaičiai:  aukštis 21 cm, spalva geltona; sustabdžius 

laikmatį spalva raudona. Paskutinės minutės 
laikas rodomas sekundėmis ir jų 
dešimtosiomis dalimis. Valdymo programa 
leidžia koreguoti pagrindinį ir atakos 
laikmačius sekundės dešimtosiomis dalimis. 

Kėlinių ir papildomų kėlinių  trukmė:  pasirenkama 
Komandų pavadinimai:  bet kuria spalva, bet kokiu šriftu, raidžių 

aukštis ≤ 16 cm, taip pat galima naudoti 
kaip bėgančią eilutę, skaimeninį laikrodį, 
datos atvaizdavimui. 

Valdymas:  konsolė liečiamu ekranu arba kompiuteris 
arba planšetė su Windows OS ( įsigyjama 
atskirai) 

Sąsaja:  WIFI arba LAN 
Matomumas (m):  5-80 
Matomumo kampas:  H:120°,V:80° 
Darbinė temperatūra(°C):  -25°C  +40°C  
Darbinis drėgnumas:  10%-90%RH 
Rungtynių rezultatų išsaugojimas:  visi rezultatų ir laikmačių rodmenys po 

paskutinio laikmačio įjungimo pilnai 
išsaugomi, tiek išjungus švieslentę, tiek 
valdymo įrenginį. Atstatymo laikas: 2 s 



24-14 s laikmatis:  Galima prijungti, komplektuojami atskirai. 
Taip pat 24-14 s laikmačio rodmenis galima 
įterpti į švieslentės laisvą plotą. 

Galimas laikamačių kiekis, atvaizduojamas 
švieslentėje: 

 8 laikmačiai, tiek į priekį, tiek atbulinis 
laiko skaičiavimas. 

Laikrodis:  yra 

Sirena:  Švieslentės konsolės programinė įranga 
įjungia sireną pagal visų sporto šakų 
tarptautinių federacijų reikalavimus. 
Krepšinio rungtynių atveju sirena įjungiama 
pasibaigus atakos, rungtynių, pertraukų 
laikui, taip pat likus 3 min. ir 10 s iki 
pertraukos pabaigos. Konsolė arba 
kompiuteris skleidžia sirenos garsą, prie jo 
galima pajungti papildomą garsiakalbį.  
Taip pat galima atskirai įsigyti 130db sireną, 
prijungiamą prie švieslentės ir kabinamą bet 
kurioje salės vietoje. 

Atitiktis:  rezultatų ir laikmačių atvaizdavimai 
švieslentėje atitinka visų tarptautinių sporto 
rungtynių federacijų reikalavimus 
švieslentėms. Pasikeitus kurios nors sporto 
šakos taisyklėms ir reikalavimams 
švieslentei, bus pakeista ir švieslentės 
programinė įranga atitinkamai sporto šakai. 

Atbulinis laiko skaičiavimas iki numatytos datos 
ir laiko: 

 yra 

Galimybė programuoti tekstą, grafinius 
pavekslėlius ir kitokią informaciją visoje 
švieslentėje: 

 yra, tik apmokytiems vartotojams 

Pagrindinės sporto šakos atvaizduojamos 
švieslentėje: 

 Krepšinis, fubolas, tinklinis (visų setų 
rezultatai), rankinis (švieslentėje 
atvaizduojama 4 nubaustų žaidėjų baudos 
laiko atskaita), tenisas, lauko tenisas, 
futbolas, salės fubolas, paplūdimio futbolas, 
paplūdimio tinklinis, ledo ritulis 
(švieslentėje atvaizduojama 4 nubaustų 
žaidėjų baudos laiko atskaita, konsolėje visi 
nubausti žaidėjai su bausmės laiko atskaita), 
regbis,   beisbolas,    bėgimo  rezultai 
(reikalinga atskirai įsigyti starto ir finišo 
lazerinius vartus) ir kitos sporto šakos 

Komandų pavadinimai:  Bet kuria spalva, bet kokiu šriftu, raidžių 
aukštis ≤ 16 cm, taip pat galima naudoti 
kaip bėgančią eilutę, skaimeninį laikrodį, 
datos atvaizdavimui. 

Valdymo konsolės arba kito įrenginio ekranas:  ekrane matomi visi rungtynių parametrai. 
Taip pat jame matomi visi valdymo klavišai, 
kurie aktyvuojami palietus atitinkamą 
klavišą (jutiminiams ekranams) arba pelės 
pagalba. Pelę ir standartinę klaviatūrą 
galima prijungti prie konsolės ar kito 
įrenginio  USB jungties. 

Techniniai švieslentės parametrai   



Modulių tipas:  P-10 DIP 3 IN 1 RGB 
LED spalva:  skaičiams ir laikmačiams viena iš septynių: 

raudona, žalia,  mėlyna,   žydra,     geltona, 
rožinė,  balta. Komandų pavadinimams - bet 
kokia spalva.  

   
Taškų išdėstymas:  1RGB 3in1 
Tarpas tarp taškų (mm):  10,4 
Taškų tankis (taškų/m2):  9216 
Baltos spalvos balansinis ryškumas(cd/m2):  ≤7000 
Ryškumo reguliavimas:  yra 
   
Geriausias matomumas (m):  ≥ 10 
Matomumo kampas:  H:120°,V:80° 
Darbinė temperatūra(°C):  -25°C  +40°C  
Darbinis drėgnumas:  10%-90%RH 
LED lempučių darbo laikas (val.):  Apytiksliai 100 000  
Švieslentės rezoliucija:  96x80 (7680) 

Simbolių (raidžių,skaičių, grafinių paveikslėlių) 
maksimalus aukštis (cm) 

  
80 

Šrifto formatas:  bet kuris,  iš esančių Windows kompiuteryje 

Teksto formatai:  statinis, bėganti eilutė, vertikalus judėjimas, 
atsiveriantis ir dar 40 kitų efektų 

Programavimo ir valdymo sąsaja (Windows OS):  WIFI, LAN 
Švieslentės matmenys (mm):  1000*1000*150 (gali skirtis, priklausomai 

nuo korpuso profilio rūšies) 
Korpuso medžiaga:  milteliniu būdu juodai dažytas metalas, 

galinė dalis pilkai sidabrinis PVC aliuminio 
kompozitas 

Svoris (kg):  32 
Maitinimas:  220-240 Vcc 
Maksimali galia (visos LED lemputės  įjungtos 
maksimalių ryškumu balta spalva):  

  
700W 

Vidutinė galia:      110W 
IP klasė:  IP68 
Sertifikatai:  CE, RoHS 

      

                            
 
                                                      VALDYMO PROGRAMA KREPŠINIO RUNGTYNĖMS 



 
 

VALDYMO PROGRAMA TINKLINIO RUNGTYNĖMS 
 
 

 
 

VALDYMO PROGRAMA RANKINIO RUNGTYNĖMS 
 
 

 
 

VALDYMO PROGRAMA RANKINIO RUNGTYNĖMS 


