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TIME-OUT BUZZER

Time-out buzzeren er en ny teknologisk løsning, når landholds-
trænere og håndboldtrænere i topklubber gerne vil benytte sig af 
muligheden for at holde en time-out.

I stedet for at placere det klassiske grønne time-out kort på 
dommerbordet skal træneren fremover trykke på det vi kalder en 
”Timeout Buzzer”. Buzzeren har forbindelse til tidtagningsanlægget, 
så når der bliver trykket på knappen aktiveres hornet i hallen med 
det samme og tiden stoppes helt automatisk.
Som normalt er det kun tilladet at tage en time-out, når ens eget 
hold er i boldbesiddelse. Hvis en træner skulle blive fristet til at 
stoppe haluret uberettiget, så falder der en advarsel til træneren, 
ligesom holdet fratages en time-out og modtager en udvisning.

til håndbold

	Hurtig installation

	Tåler hårde slag og stød

	Kompatibel med Scorepad



	Dette udstyr gør det muligt for træneren på hvert 
hold at forlange en time-out

	Fjernbetjeningen fungerer parallelt med scorepad 
tastaturet. Når der trykkes på time-out knappen 
aktiveres hornet i hallen med det samme og tiden 
stoppes helt automatisk

	Time-out fjernbetjeningssystem leveres med 2 
time-out knapper og en fordelingsbox

Kontakt os for mere info på tlf. 97 51 07 17
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Timeout buzzeren er en ny 
teknologisk løsning, når 
landholdstrænere og hånd-
boldtrænere i topklubber 
gerne vil benytte sig af 
muligheden for at holde en 
timeout.

•   Hurtig installation
•   Tåler hårde slag og stød
•   Kompatibel med Scorepad

En revolutionerende nyhed fra Bo-
det - der skaber en ny, anderledes, 
intens og brugervenlig oplevelse 
af en pult. Touch skærmen er med 
sine 7” i et enkelt design og med 
et flot farvevalg, som henvender 
sig til alle sportsgrene - både 
amatører og professionelle. Touch 
skærmen er med en trådløs 
forbindelse og kan også tilsluttes 
en TV skærm.

Time out buzzer-system for
Bodet 8000-serien

Pult (scorepad)

Nr.  55559 Nr.  VS311831

Scoringstavle Bodet 8T120
200x100x6,55 cm

Multi resultattavle, som henvender sig til håndbold, indendørs fodbold eller basketball. Tavlen er designet til sportshaller, gymnasier og efterskoler, og er den førende 
model. Fås også med mulighed for holdnavne og 2 strafnedtælling pr. hold. Touch pult medfølger

• Kraftig lysstyrke SMD LEDs
• Regulering af lysstyrke fra pulten. Mulighed for at ændre lysstyrken under kampen
• Trådløs betjening. 868 MHz eller via kabel
• Multisport anlæg
• Stødsikker front i stål
• Indendørs brug
• Læsbar afstand: 90 m./ 160°
• Integreret horn, 120 dB
• Strømforsyning: 230V
• Åbnes frontalt - nem vedligeholdelse
• Vægt: 50 kg
• Strømforbrug: 210W
• Mål: B: 200 x H: 100 x D: 6,55 cm
• Cifferhøjde: kampur/Holdscore (20 cm)
• Cifferhøjde: halvleg (15 cm)
• Cifferhøjde: holdfejl/udvisning (15 cm)
• 3 time-out og strafindikator
• Spillestopindikator
• Visning af aktuel tid udenfor kamptid (20 cm)

Nr. 55551 

VI ANBEFALER DENNE SCORINGSTAVLE TIL HÅNDBOLD, INDENDØRS FODBOLD ELLER BASKETBALL


