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Popis: 
- souprava je lehce přenosná, nastavitelná a ovladatelná
- systém je postaven na principu krystalové synchronizace
- systém obsahuje celkem 32 programovatelných kanálů
- systém je schopen evidovat až 250 startovních čísel
- dosah systému je 8 km 
- systém se rychle a jednoduše naprogramuje
- systém je možno napojit bezdrátově přes Smar
  dovoluje následné sledování dat
stažení dat do PC ve formátu .cvs
- synchronizace mezi startovací brankou, cílovými, příp
časoměrnou jednotkou probíhá bezdrátově 
- záruční doba je 24 měsíců ode dne převzetí zboží pověřenou 
nutno kontaktovat přímo výrobce. Instruk
www.browertiming.com 
 

 
- základní sada Bib ID RL Training 
 (bez aplikace Smartphone = bez možnosti propojení

o RL Timer (časoměrná jednotka)
o 2 fotobuňky – cílové 
o Startovací branku 
o Antény 
o Trojnožku 
o Úchyty a vak 
o Cena této sady je 79.5

 
- rozšířená sada Bib ID RL Event System 
(s integrovanou Smartphone aplikací k

o RL Timer (časoměrná jednotka)
o 2 fotobuňky – cílové 
o Startovací branku 
o Antény 
o Trojnožku 
o Úchyty a vak 
o Cena této sady je 94.9
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souprava je lehce přenosná, nastavitelná a ovladatelná 
systém je postaven na principu krystalové synchronizace 

2 programovatelných kanálů 
schopen evidovat až 250 startovních čísel 

jednoduše naprogramuje 
systém je možno napojit bezdrátově přes Smartphone aplikaci na mobilní telefon

dat (spolupracuje se systémem Apple i Android) případně 
stažení dat do PC ve formátu .cvs 

synchronizace mezi startovací brankou, cílovými, případně mezičasovými fotobuňkami a 
časoměrnou jednotkou probíhá bezdrátově  

záruční doba je 24 měsíců ode dne převzetí zboží pověřenou osobou, po té je v 
nutno kontaktovat přímo výrobce. Instrukce, postup a kontakty na webových stránkách výrobce 

 

základní sada Bib ID RL Training System 
bez možnosti propojení k mobilnímu telefonu) 

Timer (časoměrná jednotka) 

o Cena této sady je 79.500 CZK + DPH 

rozšířená sada Bib ID RL Event System  
(s integrovanou Smartphone aplikací k propojení s mobilním telefonem) 

Timer (časoměrná jednotka) 

o Cena této sady je 94.900 CZK + DPH 

Sportovní časomíra pro bezdrátové měření Brower Timing Systems 

ní telefon a 
le i Android) případně je možné 

adně mezičasovými fotobuňkami a 

 případě poruchy 
na webových stránkách výrobce 
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k základní sadě Bib ID RL Systém je možné dodat
 

o Extra fotobuňky k měření mezičasů
o Cena 17.800 CZK + DPH/1 pár
 

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH a bez poštovného.
 
 
 
 

 
 
 

Co by vás ještě mohlo zajímat?
 
Výrobce časomíry: 
Brower Timing Systems 
12660 South Frt Street, Suite 102, Draper, UT 84020 USA
 
  S jakým mobily / systémy časomíra 

- Apple (možno stáhnout v
- Android (aplikace ke stažení na webu výrobce:  

https://browertiming.com/downloads
- Časomír

komunikují spolu přes aplikaci
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k základní sadě Bib ID RL Systém je možné dodat 

o Extra fotobuňky k měření mezičasů 
+ DPH/1 pár 

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH a bez poštovného. 

 

Co by vás ještě mohlo zajímat? 

12660 South Frt Street, Suite 102, Draper, UT 84020 USA 

S jakým mobily / systémy časomíra BIB ID RL event systém spolupracuje?
Apple (možno stáhnout v App Store) 
Android (aplikace ke stažení na webu výrobce:  
https://browertiming.com/downloads) 
Časomíra ani mobilní telefon nemusí být připojeny na internet
komunikují spolu přes aplikaci 

Sportovní časomíra pro bezdrátové měření Brower Timing Systems 

spolupracuje? 

mobilní telefon nemusí být připojeny na internet, 
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Lze stáhnout data z mobilního telefonu? 
- Ano! Ve formátu export CSV. Tato data lze následně stáhnout do 

počítače. 
- Přímé propojení časoměrné jednotky s počítačem výrobce 

nenabízí. 
 
Jaká je maximální vzdálenost časoměrné jednotky od mobilního telefonu, aby přenos dat 
probíhal? 

- Optimálně do 5 m 
- Pokud je telefon vzdálen více jak 10m, data se vždy při přiblížení 

jednorázově stáhnou 
 
Je možné stahovat data současně do více mobilních telefonů? 

- Ano, pokud mají příslušnou aplikaci  
 
 
V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte. 
 
Ing. Ivana Dobišová / Tel.:+420 737 222 410, dobisova@sc-production.com 
 


