Indoor e Outdoor LED Scoreboard
SPORTYLED - Marcadores Desportivos Tecnologia LED

SPORTYLED é a mais recente gama de
Marcadores Desportivos de Tecnologia LED
para visualização da cronometragem de
modalidades desportivas indoor, outdoor, de
anúncios publicitários e/ou de informação de
interesse geral.

A solução permite-nos comunicar com painéis de qualquer
dimensão, configuração, pixel ou marca de painel led,
possibilitando assim a utilização de painéis já existentes. Esta
versatilidade, permite potenciar receitas através de publicidade
dinâmica em eventos de todo o género, sejam estas de vertente
desportiva, publicitária ou informativa.
Uma das grandes vantagens da solução SPORTYLED é conseguir
responder de forma imediata às exigências das diversas
Federações Nacionais e Internacionais, sempre que pretendido,
possibilitar a personalização de forma criativa o layout de cada
cliente e modalidade.

Graças à Tecnologia LED é possível a:
- Visualização da cronometragem de desportos indoor e
outdoor tais como Basquetebol, Andebol, Voleibol, Futsal,
Hóquei Patins, Hóquei em Campo, Fronton, Pólo Aquáticos,
Futebol, etc.
- Visualização de anúncios publicitários em formato estático
(imagem) e dinâmico (vídeos), sob a forma de uma playlist;
- Visualização de informações de interesse geral, tais como
notícias da atualidade (local, regional, nacional, internacional),
previsão do estado do tempo, etc.

A arquitetura da solução SPORTYLED compreende não apenas um ou vários marcadores desportivos, mas
também os periféricos - consolas de comando multidesporto, de cronometrista, buzinas de ar comprimido, luzes de
tabela, marcadores posse de bola para basquetebol, tempo de ataque para hóquei em patins e polo aquático, etc.

A informação desportiva – cronómetro,
pontuação, faltas de equipa, nomes das
equipas e jogadores, etc - é processada nas
consolas de comando e enviada em tempo
real através do PC para o Painel Led.

Painel LED
Consola Multidesporto

KIT
Buzinas
Equipamento sonoro
para indicar o final de
tempo de cada partida.

Consola de faltas/exclusões

PC
Consola tempos de ataque
Equipamento de gestão e interface da
informação desportiva e publicitária
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Especificações Técnicas
LED

Indoor SMD2020

Densidade de pixel

3.9 mm

Dimensões do Painel (LxAxP)
Lorem
ipsum
ipsum
Pixeis
porLorem
Painel (LxA)

500x500x83.3 mm / 500x1000x83.3 mm
1.64x3.28x0.27ft
128x128 /128x256
65536/sqm

Densidade de Pixeis

32768/painel
6088/sqft

Dimensões do módulo
Material do Painel
Peso do Painel

250x250 mm
0,82x0,82 ft
Alumínio fundido sob pressão
7,5 kg/ 13 kg
2

30 kg m / 26kg m

Processamento

14 bit

Taxa de atualização

1920 Hz

Tipo de direção

1/16 Scan

2

< 100m (CAT5)
Transmissão de sinal

100m-500m (Multimode)
500m-10km (SingleMode)

Brilho

1000x5000 nits

Ângulo de visão horizontal
Ângulo de visão Lorem
vertical ipsum

160 graus

Tensão e frequência de entrada

100-240V / 50-60Hz

Consumo máximo de energia

135/210W/Painel

Consumo Médio de Energia

45/70W/Painel

Faixa de Temperatura
Humidade

160 graus

0 C / +45 C (Operacional)
-40 C / + 60 C (Armazenado)
10% - 60% (Operacional)
10% - 90%(Armazenado)

Prating (dianteiro / traseiro)

P40/P21

ipsum
Tipo de Lorem
Instalação

Aluguer / Fixo

Tecnologia BLACK LED, com certiﬁcados europeus CE / EMC
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