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Scorebord BASIC 250

 

 

ALGEMENE KENMERKEN 

 
De BASIC 250 is een multifunctioneel scorebord voor binnenopstelling en wordt bevestigd tegen de wand

Het geheel is vervat in een aluminium behuizing, zwart gelakte afwerking en is beschermd d.m.v. een 

polycarbonaat frontplaat conform DIN 18032, een bescherming tegen balinslag. Dit scorebord beschikt over 

15 LED-segmenten in een rode, gele en groene kleur 

voor de meeste zaalsporten. De aansturing gebeurt 

met batterijlader en een handige opbergtas. Verder is de BASIC 

14”/ 24” regel, persoonlijke fouten voor basketbal, 

 

 

SPORTEN:  

 
- Handbal  

- Basketbal  

- Volleybal  

- Tennis  

 

 

DE LEVERING OMVAT: 

 
- 1 x scorebord BASIC250

 

- 1x kit voor muurbevestiging 

 

- 1x radiogestuurde bediening, geleverd met 

zender,  batterijlader en handige opbergtas

 

 

- 1 x batterij  
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250 

is een multifunctioneel scorebord voor binnenopstelling en wordt bevestigd tegen de wand

Het geheel is vervat in een aluminium behuizing, zwart gelakte afwerking en is beschermd d.m.v. een 

polycarbonaat frontplaat conform DIN 18032, een bescherming tegen balinslag. Dit scorebord beschikt over 

segmenten in een rode, gele en groene kleur (SMD-technologie) en geeft volledige informatie weer 

voor de meeste zaalsporten. De aansturing gebeurt door middel van een radiogestuurde bediening

met batterijlader en een handige opbergtas. Verder is de BASIC 250 uitbreidbaar met diverse mo

soonlijke fouten voor basketbal, straftijden voor handbal, penaltytijden voor 

-      Tafeltennis -      IJshockey 

-      Badminton -      Boksen

-      Zaalvoetbal -      Worstelen

-      Minivoetbal 

250 met ingebouwde hoorn art. 117621-00 

1x kit voor muurbevestiging  

radiogestuurde bediening, geleverd met  art. 117600-11 

handige opbergtas 

 art. 117914-95 
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is een multifunctioneel scorebord voor binnenopstelling en wordt bevestigd tegen de wand. 

Het geheel is vervat in een aluminium behuizing, zwart gelakte afwerking en is beschermd d.m.v. een 

polycarbonaat frontplaat conform DIN 18032, een bescherming tegen balinslag. Dit scorebord beschikt over 

technologie) en geeft volledige informatie weer 

radiogestuurde bediening, een batterij 

uitbreidbaar met diverse modules als een 

penaltytijden voor ijshockey e.a. 

IJshockey   

Boksen 

Worstelen 
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TECHNISCHE KENMERKEN 

  
 

- Behuizing   Aluminium profiel 

- Achtergrondkleur   Zwart 

- Bescherming tegen balinslag  Polycarbonaat, 3mm 

- Karakters   Dubbele rij LED’s, SMD 

- Karakterhoogte tijd/score/ploegfout/spelerswissel 250 mm 

- Karakterhoogte periode  200 mm 

- Kleur van de karakters  Rood, groen en geel 

- Afmetingen van de behuizing  2000 x 1250 x 50 mm. 

- Gewicht   30 kg 

- Leesbaarheid   Ongeveer 120m. 

- Geluidssterkte signaalhoorn/sirene  105dB 

- Voeding   230 V 50-60 Hz 

- Voeding en elektronica  Ingebouwd 

- Stroomverbruik   Elektronica max. 80 VA 

- Werkingstemperatuur  ± 0 C tot +40 C 

 

MONTAGE 
 

 

BASIC 250 

Montage hoek 


