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Leverbare standaard 24cm scorebord displays: 
 

Deze 24cm displays zijn uitermate geschikt voor bv. korfbal, handbal, of indoor scoreborden 
 

      

Enkelvoudig display 

1 digit in één behuizing, 

weergave score THUIS of 

GASTEN 0 t/m 9 

Dubbelvoudig display 

2 digits in één behuizing, weergave score 

THUIS of GASTEN 0 t/m 99, weergave 

speeltijd* 0 t/m 99, op- of aftellend instelbaar 

Eerste (optellen) of laatste (aftellen) minuut 

weergave in seconden 

Viervoudig display  

4 digits in één behuizing, weergave tijd 0:00 t/m 90:00 (min. en sec.), 
op- of aftellend per minuut en seconden instelbaar,  
en weergave tekst "GOAL" bij verhogen score 
* optioneel uit te breiden door GPS tijdsein /temperatuur ontvanger 

 

Specificaties draadloze afstandsbediening: 
 

 
Links: Afstandsbediening type t/m 03-2018 
Rechts: Afstandsbediening nieuw type v.a. 03-2018 
 

Display specificaties: 24cm displays  

Afmeting enkel 24cm digit: 300 x 230 x 88 mm (HxBxD) weergave 0 t/m 9 

Afmeting dubbel 24cm digit: 300 x 420 x 88 mm (HxBxD) weergave 0 t/m 99 

Afmeting viervoudig 24cm digit: 300 x 865 x 88 mm (HxBxD) weergave 0:00 t/m 99:99, weergave “GOAL” bij verhogen score 

Zaagmaat voor inbouw enkel 24cm digit: 305 x 232 mm (HxB) 

Zaagmaat voor inbouw dubbel 24cm digit: 305 x 422 mm (HxB) 

Zaagmaat voor inbouw viervoudig 24cm digit: 305 x 867 mm (HxB) 

Leesafstand 24cm displays: ca. 120m (ook bij vol zonlicht) 

Aantal LED’s: 134 per digit 

Display type: A-kwaliteit LED ultrabright, 2000 mcd, kleur ROOD, GEEL of GROEN mogelijk 

Aansturing LED’s:  Current driver / Stroom driver (voor aanzienlijk langere levensduur LED’s) 

Temperatuur regeling:  Automatisch inschakelende ventilator bij ca. 50 graden  

Lichtsterkte regeling: Automatische stapsgewijze lichtsterkte regeling afhankelijk van omgevingslicht (“dimmer”) 

Voedingsspanning: 230V Ac (standard) of 12V DC (bij uitvoering voor gebruik op accu) 

Netvoeding:  Geïntegreerde 240 Watt netvoeding met temperatuurregeling (230V uitvoering) 

Ontvangstmodule :  Digitale radio ontvanger 866 MHz, geïntegreerd in het “thuis” display 
  

Voor onze scorebord inbouwsets zijn tevens diverse opties leverbaar: 
 Nieuwe frontplaat met of zonder belettering voor evt. bestaande behuizing 
 Behuizing (kast) in diverse standaardmaten of op maat gemaakt (incl. frontplaat met zaaggaten) 
 Diverse constructie/-ophang mogelijkheden 
 Extra afstandsbediening 
 Claxon / Geluidssignaal bij bereiken einde speeltijd 
 GPS tijdsein ontvanger voor weergave dagtijd / temperatuur op viervoudig tijddisplay 
 Accu uitvoering, voor gebruik zonder netstroom (12V DC) 
 Montage (-assistentie)  

 

Prijzen excl. BTW (21%), af fabriek, geldig vanaf 1 oktober 2021, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen 

 

Afstandsbediening: Draadloos gecodeerd d.m.v. meegeleverde 
afstandsbediening reikwijdte max. 200 m (afhankelijk van  
omgevingsfactoren/storingsbronnen) 
2 x AAA penlight batterij (voldoende voor ca. 1 seizoen) 

Behuizing afstandsbediening: Robuust kunststof met antislip zijkanten  
Afmeting afstandsbediening: 115 x 77 x 24 mm (H x B x D) 
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Combinatie mogelijkheden: 
Prijzen excl. BTW (21%), af fabriek, geldig vanaf 1 oktober 2021, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen 

 

Type Weergave thuis 
score 

Weergave tijd Weergave gasten 
score 

Prijs inbouwset 
230V (i) 

224.101 

 
GEEN 

 
1.075,00 € 

424.121 

   
1.600,00 € 

424.202 

 
GEEN 

 
1.500,00 € 

624.222 

   
2.125,00 € 

624.141 

   

2.125,00 € 
2.320,00 € 
incl. GPS dagtijd  

824.242 

   

2.650,00 € 
2.845,00 € 
incl. GPS dagtijd 

1024.242 
(incl. 
“Set”standen en 
Time Out dots)  

 

 

 

 
 

 

3.500,00 € 
3.695,00 € 
incl. GPS dagtijd 

 

Voorbeeld scorebord type 624 222 en 824 242 in behuizing XXS 200x63cm (kosten scorebord behuizing 500,00 €):  

  
 

Voorbeeld scorebord type 624 222 en 824 242 in behuizing XS 200x100cm (kosten scorebord behuizing 650,00 €) 

  


