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výsledkové tabule



Proč právě my:

 působíme více jak 18 let na trhu zábavní a multimediální techniky

 máme více než 70 stálých a kvalifikovaných zaměstnanců

 úspěšně podnikáme ve třech evropských zemích (ČR, SR, RO)

 klademe důraz na vlastní produktový a technologický vývoj

 nabízíme komplexní řešení zakázek na klíč

 poskytujeme poradenské a projektové služby

 vyvíjíme a dodáváme vlastní ovládací software

 umožňujeme vzdálenou správu a ovládání zobrazovačů a zařízení

 dodáváme značkové LED diody v SMD nebo DIP technologii

 garantujeme EMC kompatibilitu našich LED zobrazovačů

 disponujeme profesionálním servisním zázemím

 poskytujeme 24-hodinový NON STOP servis

 zelená linka 800 55 55 15
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Kde všude můžete využít naše řešení eLite Vision Sport

Fotbalové stadiony

Golfová hřiště

Hokejové arény

Basketballové haly

Tenisové kurty

Plavecké haly
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Multimediální LED kostky

Každý prostor vyžaduje individuální řešení. Proto ve sportovních zařízeních nenajdete dvě stejné multimediální LED kostky. Unikátní 
velikost, tvar, systém zavěšení i ovládání je charakteristický pro každý projekt. Kromě zadání investorů řešíme požadavky projektantů  
a architektů, odborníků z oblasti režie, střihu a obrazového zpracování. Multimediální LED kostky slouží především pro přehledné zobrazení 
informací o probíhajícím zápase vč. výsledkové tabule, poskytuje prostor pro reklamu, videoklipy, přímé TV přenosy, opakování záběrů apod.

CEZ Aréna, Plzeň

TipSport Aréna, Praha KVArena, Karlovy Vary
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Scoreboardy jsou nedílnou součástí většiny sportovních zařízení. Atletické a fotbalové stadiony, plavecké areály, hokejové arény, dosti-
hová závodiště, tenisové kurty, golfová hřiště, závodní okruhy a ovály, lyžařská střediska a další sportoviště bývají vybaveny klasickými 
výsledkovými tabulemi, které slouží většinou pouze pro zobrazení aktuálního stavu či skóre sportovního klání, poskytují základní informace  
o hráčských týmech a soutěžících a informují o odehraném a reálném čase. Moderní výsledkové tabule však mohou zpříjemnit a zatraktivnit 
návštěvníkům každou sportovní událost.

FK Senica, Slovensko

Dříve Nyní

Výsledkové tabule – LED scoreboardy
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Multimediální LED zobrazovače postupně vytěsňují původní zastaralá zařízení a umožňují mnohem variabilnější využití výsledkových 
tabulí. Doby, kdy obsluha ručně upravovala skóre při každé jeho změně, moderní časomíru představovaly stopky v ruce rozhodčího  
a každý text se musel po písmenku vyskládat na výsledkovou tabuli, dnes patří do škatulky „vzpomínek pro pamětníky“. Moderní LED sco-
reboardy si hravě poradí se základní prezentací aktuálního skóre a času. Umožňují však také velmi snadné zobrazení sdělení, reklam, slouží 
pro přehrávání TV záznamů i přímých přenosů apod.

Sportovní haly

Zimní sporty Atletické stadiony
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Efektivním mediálním nástrojem moderního sportoviště jsou LED mantinely, které dnes najdete na fotbalových i hokejových stadionech, v 
krytých halách, na lyžařských sjezdovkách, u cyklistických tratí, na autodromech, tenisových kurtech apod. Velmi populární jsou také mobilní 
varianty těchto produktů, které lze snadno přemístit a využít na jiné akci. Velikost, tvar i technické vlastnosti LED mantinelu se vždy pod-
řizují požadavkům investorů. Slouží převážně pro prezentaci reklamních a sponzorských spotů. Samozřejmostí jsou speciální konstrukční 
prvky pro ochranu zařízení před poškozením.

LED mantinely a prstence - ribbonboardy

Hokejová hala

Zimní sporty Fotbalový stadion
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Vždy není možné využít LED obrazovku pevně nainstalovanou na sportovišti. Podobně jako u kulturně-společenských akcí se i ve 
sportu stále více využívají rentalové obrazovky, které je možné si krátkodobě pronajmout. A to vč. obsluhy, systémů ovládání a správy  
a dalšího nezbytného supportu. Nespornou výhodou jsou finanční úspory, variabilita systému, snadné dosažení pozorovací vzdálenosti a 
univerzální použití. Mobilní obrazovky nabízejí naprosto stejné využití, jako jiné LED zobrazovače. Efektivní reklama, pořadatelské pokyny, 
informační spoty, přímé TV přenosy apod.

Festivaly

Haly

Mobilní řešení

Atletický stadion

Arény

Mobilní řešení
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Cíl projektu: 
zajištění výsledkového servisu a přehrávání reklamních 
spotů a videí na velkoplošném LED zobrazovači
Realizace: 02/2013
Dodané zařízení: eLite oVision P20
Rozměr obrazovky: cca. 13,82 m²

Požadavky na řešení:
- minimální pozorovací vzdálenost 20m
- vzdálená obsluha přes internet
- přehrávání spotů z URL (z internetu)
- nasazení reklamního spotu do 5-ti minut
- návrh a realizace zavěšení na samonosnou konstrukci
- statický posudek nosné konstrukce

eLite ScoreBoard
Jednoduchý a intuitivní ovládací software pro LED scoreboard. Unikátní výhodou SW je možnost jeho využití pro více sportů najednou 
(např. v multifunkčních arénách). Jednoduché ovládání pomocí klávesových zkratek, možnost uložení několika různých scorebordů dle 
druhu sportu, 12 pozic pro ukládání celoplošných animací a obrázků. 12 pozic pro ukládání video smyček a obrázků přehrávaných v okně 
s možností libovolného umístění. Snadné importy soupisek hráčů, korekce času, automatické přestávky, odpočítávání a vkládání textů (do 
určeného řádku nebo přes celý zobrazovač).

XM player
Tento SW přehraje a zobrazí běžné dokumenty (txt, doc, rtf a xls), soubory HTM, HEML a MHT, obrázky a fotografie (bmp, jpg, gif, pcx, 
of, ico), multimediální soubory (avi, mpg, mpeg, of, asf), video CD soubory (dat), flashové soubory a real player soubory. Umožňuje přímé 
přehrávání DVD a VCD, Video a audio TV, zpracuje databázová okna (Access nebo ODVC), dokáže zobrazit WWW stránky nebo vytváří klon 
obrazu jiné aplikace. Tvorba časově řízených playlistů, zobrazení aktuálního času (digitálně nebo analogově), teploty, vlhkosti, časovače  
(s přičítáním nebo odčítáním) a výsledků. Spuštění externích exe souborů, podpora datové výměny v rámci jedné sítě.

Scoreboard pro fotbalový stadion FK Senica, Slovensko

Ovládací software LED obrazovek

Čelní pohled

Zadní pohledTyp eLite oVision P20
Rozestup pixelů 20 mm
Výrobce LED čipů Genelite Japan
Virtualizace pixelů NE
Složení pixelů 1R,1G,1B
Rozměr kabinetu, osa X / Y mm 960 x 960
Počet kabinetů 15
Rozměr kabinetu 960mm x 960mm
Hmotnost na m² (přibližně) 60kg
Rozměr obrazovky, osa X / Y m 4,8 x 2,88
Plocha v m² 13,82
Doporučená minimální pozorovací 
vzdálenost

20m

Vstupní napětí 120V AC, 240V AC
Průměrný příkon 450W/ m2
Životnost ≥80,000 hodin
IP krytí (přední/zadní) IP 56 / 65
Ovládací počítač v ceně ANO
Videoprocesor (HDMI/SDI) v ceně NE
Standard cena celkem bez DPH 
(orientačně)

475.401,- Kč

Software scoreboard 20.000,- Kč bez DPH
Časomíra (ovládací pult) 18.000,- Kč bez DPH
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Profesionální ozvučení:

 ozvučení LED obrazovek

 ozvučení sportovních zařízení a areálů

 ozvučení interiérových a exteriérových prostranství

 ozvučení koncertů, pódií, divadel a tanečních sálů

 plošné ozvučení budov, hotelů a gastro zařízení

 100V zvukové systémy, rozhlasové ústředny

 konferenční zvuková technika

 ozvučení společenských akcí a mítinků

 mobilní aktivní zvukové systémy

Profesionální osvětlení:

 dodatečné osvětlení LED zobrazovačů

 osvětlení sportovních zařízení a areálů

 osvětlení pro interiér i exteriér

 architektonické osvětlení budov a prostranství

 scénické osvětlení, hledáčky a reflektory

 zábavní světelná technika

 světelné pásky a příslušenství

 LED technologie a laserové systémy

 mobilní světelné systémy a konstrukce

Servis a poradenství:

 záruční a pozáruční servis LED obrazovek

 přestavby a servis starších LED zobrazovačů

 vizualizace projektů, konzultace a poradenství

 komplexní řešení zakázek na klíč

 zaškolení personálu, technická podpora

 statické posudky a revize projektů

 úspora investic, optimální řešení

 vlastní vývoj a výroba, kontrola kvality

 řešení projektů s využitím našeho know-how

Další služby LEDstudio.cz
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FK Senica, Slovensko

Multimediální LED kostka v aréně HC Škoda Plzeň

FC Viktoria Plzeň

Týden Golf Cup

ČEZ Aréna v Plzni



SPORT

info@LEDstudio.cz
www.LEDstudio.cz

Uvedené ceny jsou orientační MO bez DPH a bez poplatku do recyklačního fondu.
Tiskové chyby vyhrazeny, obrázky jsou pouze ilustrativní.

HDT impex s.r.o.
Botanická 3, 362 63 Karlovy Vary
T: 353 222 267, M: 737 210 600
info@HDT.cz, www.HDT.cz


