
                Załącznik nr 7 
 
SPECYFIKACA ELEMENTÓW  do przedmiotu zamówienia p.n.:  
„ Dostawa i montaŜ elektronicznego systemu pomiaru czasu do obsługi zawodów w pływaniu i piłce wodnej z tablicą wyników i słupkami 
startowymi – dla krytego basenu 50-metrowego przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie wraz z obsługą jednej imprezy zawodów w pływaniu”. 
 
 
L.p.                                    Nazwa elementu Ilość     
1.  

Elektroniczny system pomiaru czasu  
 (system główny+ zapasowy współpracujące ze sobą ), 
przeznaczone do obsługi zawodów najwyŜszej rangi mistrzowskiej  
ARES 21 lub równowaŜny . 

 
• Interfejs przyłączeniowy dostosowany do podłączenia   niezbędnego 

oprzyrządowania i przeznaczony do obsługi pływania i piłki wodnej 
• Przyłącze do komputera poprzez łącze RS232 
• Przyłącze do systemu prezentacji wyników   
• Chronologia konkurencji w formie listy konkurencji 
• Zgodny z aktualnymi przepisami i wymaganiami technicznymi  FINA 
• Kompletne oprogramowanie do obsługi zawodów w zakresie pomiaru czasu 

(pływanie) oraz wizualizacji wyników (piłka wodna) zgodne z aktualnymi 
przepisami FINA i PZP 

• Pełna kompatybilność i moŜliwość współpracy z systemem wideo rejestracji linii 
mety stosowanym na imprezach rangi mistrzowskiej (synchronizacja z listami 
startowymi oraz sygnałem startu i mety)   

 
Temperatura:                                 temperatura robocza 0° - 45°C 
Pomiar czasu:             23 : 59 : 59.99 
powtarzający się 
Rozdzielczość:                                  1, 1 / 10, 1 / 100, 1 / 1000 Sek. 
Wilgotność wzgl.                                   bez kondensacji   20 % - 80 % 
Baza czasowa:                                    Częst. 16 MHz        stabilność 
                                      ( 0° - 45 °C ) ± 1 ppm  kompensacja termiczna 
CE Norm:                       tak, w pełnym zakresie 

  
 

 
1 kpl. 

    



 
 

2. Urządzenie do integracji dwóch systemów pomiaru czasu ARES DS  lub równowaŜny  
 
Urządzenie wyposaŜone w interfejsy We/Wy  niezbędne do podłączenia wszelkich  
urządzeń   głównych i dublujących działanie systemu pomiarowego 

1 szt.     

3. Układ zasilający i podtrzymujący napięcie dla urządzeń pomiarowych ARES PS  
lub równowaŜny  
 

1 szt.     

4. Drukarka protokołów on-line 
• Drukarka protokołów dla kaŜdego urządzenia pomiarowego 
• Wydruk termiczny 
• Przyłącze RS 232  

2 szt.     

5. Laptop do obsługi systemu pomiarowego wraz z drukarką do wydruków protokołów  
sędziowskich  
 
Wymagania minimalne 
Procesor:               Athlon lub Pentium 
Temperatura:  Temp. robocza 0° - 45 °C 
Sieć:                             LAN 100 Mb / USB /  
Pamięć:  256 RAM /płyta stała min. 40 GB 
Rozdzielczość:                               15“ TFT / 1024 x 768 Pixel 
Gniazda                                 USB  
Napęd:                      CD/DVD RW Combo 
Oprogramowanie: Windows 2000 / XP Prof. /  
CE Norm:                         w pełnym zakresie 
Drukarka                                             laserowa lub atramentowa 
Ilość stron   20-30/min.  

2 szt.     

6. Akustyczny system startowy z zasilaniem akumulatorowym  
StartTime III   lub równowa Ŝny  

• Poprzez diody (czerwona i zielona) sygnalizowanie gotowości do startu  
        urządzenia pomiarowego  
• Zintegrowany świetlny sygnał startowy dla niedosłyszących 
• MoŜliwość ustawiania parametrów trybu pracy za pomocą pokrętła  
        oraz wyświetlania tych parametrów na wyświetlaczu LCD 
  

Pojemność baterii: 1000  sygnałów startowych bez ładowania 
Klasa ochrony:   IP 41 

 
1 szt.. 

    



Temperatura:  temp. robocza -10° - +65 °C 
Norma CE:                        tak, w pełnym zakresie 
 

7. Głośnik startowy   
 

• Wewnętrzny głośnik startowy 16 Ohm, 40 W stosowany do nagłośnienia  
        komend sędziowskich i sygnału startu 
• Głośnik montowany w słupku startowym i podłączany bezpośrednio do torowego gniazda 

przyłączeniowego 
 

 
10szt. 

    

8. Przycisk toru (półautomat) OMEGA OIT3 lub równowaŜny  
 

• Ręczny przycisk toru przeznaczony dla sędziego torowego do podawania  
       sygnału zatrzymania czasu (międzyczasy i czas końcowy) tzw. półautomat  

 

 
24 szt. 

    

9. Płyty dotykowe FINA OMEGA OCP5 lub równowaŜne  
 

• Rejestracja dotknięcia przy miejscowym uderzeniu o sile 2 - 3 kg 
• Grubość płyty dotykowej 10 mm 

 
Wymiary:                             2.400 x  900 mm  FINA  
Ramka / Materiał: sztywna, ze stali szlachetnej  INOX  
 

 
22 szt. 

    

10. Wózek transportowy do płyt dotykowych  
 

2 szt.     

11. Okablowanie strukturalne stałe z niezbędnymi gniazdami i skrzynkami  
przyłączeniowymi  OMEGA,  lub równowaŜne  
oraz   
okablowanie przyłączeniowe przenośne na pomost przesuwny 
 z modułami logicznymi OMEGA Harness lub równowaŜny  
 

 
1 kpl 

    

12. System do obsługi piłki wodnej OMEGA Shot-Clock lub równowaŜny  
 

• co najmniej 4 zegary sygnalizujące czas rozgrywania piłki z elementami wyświetlającymi 
typu LED wraz z okablowaniem przyłączeniowym pozwalającym na ustawienie zegarów 
w czterech rogach pola do gry 

• Optymalna czytelność,  z wysokością znaku 240 mm 

 
1 kpl. 

    



 
 

Shot Clocks 
Napięcie zasilania: 24V (zewnętrzny układ zasilający) 
Temperatura:  temp. robocza -10° - 50 °C  
Pomiar czasu:  30 sek. 
Syrena:                                              zewnętrzna syrena   sygnalizatorów 113 dB 
Norma CE:                        tak, w pełnym zakresie   
Syrena akustyczna Coyote  - bądź równowaŜna 
Napięcie zasilania: wewn. akumulator 12 V / 7 Ah 
Temperatura:  Temperatura robocza 0° - 40 °C  
Głośność syreny:             113 dB 
Norma CE:                        tak, w pełnym zakresie   
 
 

13. Słupek startowy  OMEGA OSB 11   lub równowaŜny - z systemem detekcji  
falstartu i pomiaru czasu reakcji 

 
Słupki OSB11 z konstrukcją i dodatkowym podnóŜkiem umoŜliwiającym zgięcie kolana 
zawodnika względem powierzchni słupka pod katem 90 stopni, pozwalającym  na 
zmniejszenie czasu reakcji i szybszy start zawodnika. Regulowany podnóŜek w zakresie  
5-cio stopniowym (przesuniecie 200 mm). Powierzchnia startowa wykonana z materiału 
antypoślizgowego, kąt pochylenia platformy startowej 9 stopni. Słupek wyposaŜony w system 
detekcji falstartu w konkurencjach sztafetowych oraz pomiar czasu reakcji startowej. 
MoŜliwość montaŜu wewnątrz słupka  torowych gniazd przyłączeniowych oraz głośnika.  
Słupki startowe montowane po stałej startowej stronie basenu 
 

• Wymiary słupka: całkowity 780x640x650 mm (z podnóŜkiem), podstawy: 
350x570x530 mm,  nakładki 740x 520 mm, wyposaŜona w dodatkową stopkę 
regulacyjną w zakresie 5-cio stopniowym (200 mm) umoŜliwiającą dodatkową 
siłę przy odbiciu zawodnika  

• Powierzchnia startowa wykonana z materiału antypoślizgowego 
• Kolorystyka słupka startowego: biały z elementami niebieskimi 

 
 
 
 

10 szt.     



14. Słupek  startowy  OMEGA OSB 11   lub równowaŜny -  bez systemu detekcji  
falstartu i pomiaru czasu reakcji-  

 
 

Słupki  OSB11 z konstrukcją i dodatkowym podnóŜkiem umoŜliwiającym zgięcie kolana 
zawodnika względem powierzchni słupka pod katem 90 stopni, pozwalającym  na 
zmniejszenie czasu reakcji i szybszy start zawodnika. Regulowany podnóŜek w zakresie 5-cio 
stopniowym (przesuniecie 200 mm). Powierzchnia startowa wykonana z materiału 
antypoślizgowego, kąt pochylenia platformy startowej 9 stopni. MoŜliwość montaŜu wewnątrz 
bloku torowych gniazd przyłączeniowych oraz głośnika. słupki montowane na pomoście 
przesuwnym oraz po stronie nawrotowej basenu. MoŜliwość, w późniejszym czasie, 
wyposaŜenia w system detekcji falstartu i pomiaru czasu reakcji.  
 
 

• Wymiary słupka: całkowity 780x640x650 mm (z podnóŜkiem), podstawy: 
350x570x530 mm,  nakładki 740x 520 mm, wyposaŜony w dodatkową stopkę 
regulacyjną w zakresie 5- cio stopniowym (200 mm) umoŜliwiającą dodatkową 
siłę przy odbiciu zawodnika  

• Powierzchnia startowa wykonana z materiału antypoślizgowego 
• Kolorystyka słupka startowego: biały z elementami niebieskimi 

 

 
22 szt. 

    

15. 
 
 

Główna, kolorowa tablica LED SMD 12,5 mm o rozdzielczości 384x704 (wytyczne  
z WIZJA), pow. ok. 38,40 m2 lub większa stosownie do układu modułów. 

 
Tablica musi zawierać przynajmniej dwanaście  ( 12 ) trzydziesto dwu ( 32) znakowych linii, 
mogących wyświetlać zarówno litery jak i cyfry . KaŜdy znak musi mieć minimalną wysokość 
360 mm . KaŜda linia – matryca tablicy musi mieć moŜliwość przesuwania w dół   i w górę, z 
opcją migania. KaŜda cała matryca tablicy musi być programowalna                                          
z moŜliwością pokazywania animacji. 
W zaleŜności od potrzeb tablice LED SMD mają wyświetlać sygnał w jednym z następujących 
formatów: DVI, VGA ,CV, YC, YUV, YPbPr, komponent. Ekran LED SMD musi być 
zintegrowany z systemem pomiaru czasu oraz systemem obsługi zawodów ( sekretariat 
zawodów). Ekran LED ponadto musi słuŜyć i być wyposaŜony w urządzenia słuŜące do 
wyświetlania materiałów reklamowych, obrazu telewizyjnego z lokalnej sieci telewizji 
uŜytkowej, sygnału telewizyjnego z wozów transmisyjnych, grafik, animacji oraz wszelkiego 
rodzaju komunikatorów tekstowych. 
Tablica ma być wykonana na modułach 800x800 mm i zostać zamontowana do konstrukcji 
stalowej znajdującej się w obiekcie.  

 
1 kpl. 

    



Obróbka wszystkich czterech  krawędzi  tablicy blachą aluminiową w kolorze 7042 .   
 
 
 
 
 
 
Specyfikacja tablicy 

Raster (dot pixel pitch) 12.5 mm 
Częstotliwośc 
odświeŜania 

60/50 HZ 

Wymiary tablicy 
4800 (H) x 8000 (W) x 
180 (D) mm 

OdświeŜanie ekranów > 600 HZ 

Minimalne wymiar 
wyświetlacza 

4500 mm (H) x 7500 mm 
(W) 
Powierzchnia : 35,25 M2 

Kontrola jasności 

256 poziom 
jasności, z 
moŜliwością 
wyboru Auto 
/Manual  

Rozdzielaczość fizyczna 
v2 
 

384 pixeli (H) x 704 
pixeli  (W)  

Kontroler VDS-L2 

Maksymalny pobór 
prądu 

75 kW Zasilanie 

3 fazowe  
AC 
220V±10%, 
50/60Hz. 

CięŜar 
ok. 1700 kg / tablica 
(bez cięŜaru konstrukcji) 

ZuŜycie energii 

Max. AC 82,5 
KVA  
100% 
jasności prz 
świeniu 
kolorem 
białym  

Zakres regulacji temp. 
barwowej   6000°~9000°K śywotność 100,000 h 

Jasność 
Minimum. 3,000NIT 
(cd/M2) 

Stopień ochrony IP 65 



Rownomierność 
jasności pikseli 

Jednorodność jasności w 
obrębie sąsiednich pikseli 
-3%; jednorodność całego 
ekranu – 6% 

Parametry pracy 

Temperatura -
20℃~+55℃, 
Wilgotność 
10%~90% 
RH 

Obsługa 
Z tyłu tablicy 
drzwiczki 
serwisowe 

Kąt widzenia  

Poziomo ±60°(120°) 
Pionowo ±60°(120°) 
(zgodnie ze specyfikacją 
LED) 

System diagnostyczny  
Info o awarii 
poprzez email 
lub sms.  

Głębia koloru  

czerwony 4096  
zielony 4096  
niebieski 4096  
(12 bits na kaŜdy kolor) 

  

Dioda LED  Nichia SMD    

Driver IC (sterownik) MBI5026   

 
 
 

16. Koszt obsługi jednej imprezy zawodów w pływaniu – rangi krajowej -                                  
z uruchomieniem i wykorzystaniem elektronicznego systemu pomiaru czasu, 
oprogramowań i urządzeń objętych przedmiotem niniejszego  zamówienia. 

  
1 kpl. 

    

 
 
 


