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NASI KLIENCI



REALIZACJE

Niemcy:
- Setki wyświetlaczy, 
zwłaszcza w dziedzinie 
informacji pasażerskiej

Anglia:
- Wsparcie turnieju 
tenisowego Wimbledon 
wyświetlacze LED

Kuweit:
- Ponad 300 urządzeń 
pracujących na obiektach 
sportowych

Norwegia:
- Wyposażenie dla stadionów piłki nożnej 
oraz hal typu multisport

Polska:
- Ponad 1000 sportowych obiektów 
wyposażonych w systemy audiowizualne
- Sieci nośników LED dla reklamy 
zewnętrznej
- Opracowanie i montaż systemów 
informacyjnych dla giełdy i telewizji
- Setki realizacji w dziedzinie systemów 
informacji pasażerskiej

Quatar:
- Wyświetlacze dla 
branży sportowej
i reklamowej

Hiszpania:
- Tablice 
wyników

Finlandia:
- Wyświetlacze informacji pasażerskiej 
oraz wyświetlacze reklamowe

Estonia:

- Wyświetlacze dla branży 
sportowej i reklamowej

Ukraina:
- Wyświetlacze dla branży 
sportowej i reklamowej

Słowacja:
- Wyświetlacze dla 
branży sportowej
i reklamowej

http://www.dysten.pl/


Polska:
- Ponad 1000 sportowych obiektów 
wyposażonych w systemy audiowizualne
- Sieci nośników LED dla reklamy 
zewnętrznej, instalacje stałe jak i mobilne
- Opracowanie i montaż systemów 
informacyjnych dla giełdy i telewizji
- Setki realizacji w dziedzinie systemów 
informacji pasażerskiej zarówno dla 
komunikacji miejskiej i kolei
- Nagłośnienie obiektów użyteczności 
publicznej

REALIZACJE POLSKA

http://www.dysten.pl/
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o oficjalny partner Polskiego Związku 
Pływackiego

o ponad 20 000 instalacji pływackich                
w 120 krajach na świecie

o prosta i intuicyjna obsługa systemu 
sterowania

SYSTEM POMIARU CZASU

Zorganizuj zawody pływackie
i precyzyjnie zmierz czas 

zawodników

http://www.dysten.pl/


Przez ostatnie 30 lat firma Colorado Time Systems jest
niekwestionowanym liderem na rynku instalacji pływackich na świecie,
przez cały ten czas dostarcza wyłącznie innowacyjne i niezawodne
produkty do pomiaru czasu/punktacji. Colorado Time Systems jest
synonimem precyzji i dokładności w pomiarze czasu.

CTS to firma zorientowana na jakość, która stale pracuje nad rozwojem i
unowocześnieniem swoich produktów, które zostały tak zaprojektowane,
aby wychodziły naprzód oczekiwaniom klientów, a także by były
przystosowane do przyszłej rozbudowy i unowocześnienia.

Colorado Time Systems posiada ponad 20 000 instalacji na całym świecie a
w samych Stanach Zjednoczonych obsługuje 80% rynku instalacji
pływackich, jest więc liderem, na którym możesz polegać.

W skład oferty CTS wchodzą;
o Systemy pomiarowe klasy mistrzowskiej (automatyczne)
o Systemy pomiarowe Dolphin (półautomatyczne systemy 

bezprzewodowe)
o Systemy treningowe Train Right

Oficjalny Partner
Polskiego Związku Pływackiego

COLORADO TIME SYSTEMS



OPINIA POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO

Colorado Time Systems jest wiodącym
producentem systemów do pomiaru czasu
zawodów pływackich rekomendowanym
przez Polski Związek Pływacki.

Informujemy, że systemy pomiaru czasu
Colorado Time Systems mogą być
stosowane jako pełnowartościowe
rozwiązanie pomiaru czasu oraz
prezentacji wyników podczas zawodów
dowolnej rangi na basenach pływackich i
sportowych.

Andrzej Kowalski
Prezes Polskiego Związku Pływackiego



Chronometr główny „SYSTEM 6” 

Elektroniczny system pomiaru czasu „System 6” stanowi serce pływackiego systemu pomiaru czasu.
Jest to przenośna konsola, która jest fizycznie podłączona do komponentów mierzących czasy oraz 
prezentujących wyniki. 

o Wymiary System 6 (Wys. x Szer. x Głęb.): (24.8 x 46.7 x 29.2 cm)  Waga: (4.5 kg)
o Obudowa Systemu 6: (Wys. x Szer. x Głęb.): (25.7 x 54 x 43.2 cm) Waga: (4.4 kg)
o Ekran kolorowy LCD - 8.4" x 6.3",
o Obsługiwana liczba torów do 12,
o Interfejs przyłączeniowy  przeznaczony do obsługi pływania i piłki wodnej,
o Zmiany numeracji toru z poziomu interfejsu,
o Wewnętrzna bateria litowo-jonowa pozwala na zasilanie urządzenie w przypadku awaryjnego braku 

prądu,
o Przyłącze do komputera poprzez łącze RS232,
o Przyłącze do systemu prezentacji wyników (Ekranu LED lub Numerycznej tablicy wyników),
o Zgodny z aktualnymi przepisami i wymaganiami technicznymi FINA
o Możliwość integracji dwóch systemów pomiaru czasu „System 6” za pomocą okablowania 

połączeniowego,
o Walizka do transportu i przechowywania systemu 

URZĄDZENIA CTS



Urządzenie startowe Championship Start System SSF

System Championship pozwala na wykorzystanie szeregu najlepszych rozwiązań CTS dla twojego obiektu. 
Obsługuje zarówno głośniki zamocowane pod blokami startowymi jak i system świateł startowych (które 
pomagają przyzwyczaić zawodnika do sygnałów startowych używanych na zawodach mistrzowskich).
Każdy System Startowy Championship wyposażony jest w mikrofon przewodowy; istnieje możliwość 
dołączenia dodatkowego mikrofonu bezprzewodowego.

o Diodowy system sygnalizowania gotowości do startu urządzenia pomiarowego,
o Trzy oddzielne gniazda mikrofonowe - dwa przewodowe i jedno bezprzewodowe: System umożliwia 

niezależną regulację poziomu głośności dla każdego z gniazd mikrofonowych,
o Zintegrowany świetlny sygnał startowy dla niedosłyszących - Zewnętrzna 360° lampa stroboskopowa 

Możliwość dodania kolejnej lampy w dowolnym miejscu,
o Wewnętrzna bateria litowo jonowa pozwala na zasilanie urządzenie w przypadku awaryjnego braku 

prądu,
o Ustawianie parametrów trybu pracy za pomocą pokrętła
o Obsługa do 12 głośników torowych.
o Zasilanie: bateryjne lub zasilanie z sieci 230V
o Pojemność baterii: 1000 sygnałów startowych bez ładowania
o Temperatura: temp. robocza -10° - +65 °C
o Wymiary: (Wys. x Szer. x Głęb.): (33.7 x 33 cm x 14.6 cm) Waga: 7.9 kg
o Umiejscowienie: Stół sędziowski / Ściana basenu  / Trójnóg

URZĄDZENIA CTS



Płyty dotykowe z powierzchnią „aquagrip”

Główną funkcją płyt dotykowych jest precyzyjne mierzenie czasów zakończenia
wyścigu przez biorących w nim udział pływaków. Czasomierz dokonuje
elektronicznego porównania tych czasów oraz określa kolejność zawodników. Płyty
dotykowe i czasomierze mogą zostać wykorzystane, aby potwierdzić oficjalny czas
pływaka podczas zawodów orazdo zarejestrowania międzyczasów po przepłynięciu
każdej z długości lub po każdym z nawrotów.

o Rejestracja dotknięcia przy miejscowym uderzeniu o sile 2 - 3 kg
o Zgodność z wymaganiami FINA
o Jednolita struktura 
o Istnieje możliwość zamówienia indywidualnego kolor, logo itp.

URZĄDZENIA CTS



Nakładki falstartowe RJPL „speedlight”

Platformy startowe RJPL główną funkcją platform startowych, jest sędziowanie
wymian sztafetowych. Współdziałają one z płytami dotykowymi oraz czasomierzem
Systemu 6. Platforma rejestruje opuszczenie jej przez zawodnika, a czasomierz
automatycznie porównuje ten czas, z momentem dotknięcia płyty dotykowej przez
nadpływającego zawodnika.

o Światła Startowe speedlight : Diody LED umieszczone wzdłuż przedniej części
platformy startowej, zapalają się wraz z pojawieniem się sygnału startowego
oraz zapaleniem lampy stroboskopowej. Jest to korzystne dla wszystkich
zawodników, ponieważ otrzymują oni wizualny sygnał startowy, bez
konieczności zmiany postury startowej.

o Pomiar czasu reakcji zawodnika

URZĄDZENIA CTS



o System płytowy (połączeniowy) przenośna wiązka kabli 
gniazda do 12 torów, pompka próżniowa wraz z 
miernikiem płyty dotykowej 

o Przycisk zapasowy PB6

URZĄDZENIA CTS



.

Panel przyłączeniowy ścienny Colorado Time Systems WLP-TT
Punkt połączeniowy między okablowaniem biegnącym w kanale kablowym
umieszczonym pod płytą basenu, a panelami (skrzynkami) przyłączeniowymi,
tablicami wyników, czasomierzami sportowymi, systemami startowymi, głośnikami
i mikrofonami startowymi oraz terminalami sędziowskimi. Panel jest
zaprojektowany do użytku wspólnie z dostarczaną przez kontrahenta ścienną
skrzynką przyłączeniową. Aby umożliwić montaż skrzynki rozdzielczej w różnych
konfiguracjach, panel ścienny przyłączeniowy jest dostarczony bez otworów
montażowych

Tytanowe panele przyłączeniowe TDP-200.
Panele przyłączeniowe są montowane na płycie basenu, na każdym z bloków
startowych. Służą one jako punkt połączeniowy między okablowaniem na płycie
basenu oraz sprzętem wykorzystywanym podczas zawodów na liniach startu oraz
finiszu. Umieszczony przy każdym z torów panel przyłączeniowy umożliwia
podłączenie płyt dotykowych, przycisków zapasowych, platform startowych oraz
indywidualnych, nadających sygnał startowy głośników.

URZĄDZENIA CTS



Nakładka do stylu grzbietowego

o Łatwa konfiguracja
o Automatycznie chowa się i z wody
o Solidna konstrukcja
o Dostosowuje się do większości bloków startowych
o Zgodna z FINA, US Masters Swimming
o Taśma montażowa w standardzie z każdym urządzeniem

URZĄDZENIA CTS



System jest przeznaczony do treningu indywidualnego, obejmuje wyposażenie 1 toru pływackiego i umożliwia sprawdzenie
powtarzalności poszczególnych elementów treningu. Jest z powodzeniem wykorzystywany przez szereg pierwszoligowych drużyn
pływackich na całym świecie oraz innych organizacji i instytucji zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem zawodów
pływackich.

Zestaw funkcji treningowych;

o Licznik długości toru (ilość basenów)
o Prosty zegar tempa (czasu)
o Zegar tempa (czasu) z kumulacją międzyczasów
o Zegar tempa (czasu) z międzyczasami
o Czas zmiany sztafetowej 
o Czas reakcji startowej
o Szybkość wykonania nawrotu
o Czas Fazy startu (lotu)
o Czas reakcji startowej i czas fazy startu
o Zegar pojedynczego toru (2,4,6,8 lub więcej długości)
o Tryb testowy

SYSTEM TRENINGOWY TRAIN RIGHT



Ręczne stopery bezprzewodowe 
dla każdego toru

Jednostka startowa Jednostka bazowa, połączona z 
laptopem kablem USB, obsługującym 

moduł Hy-Tek Meet Manager:

Dolphin jest niezawodnym bezprzewodowym systemem pomiaru czasu. Delfin umożliwia bezprzewodową synchronizację
mierzonych czasów podczas zawodów pływackich. Znacząco redukuje wysiłek wymagany do określania i sprawdzania wyników. Dzięki
synchronizacji wszystkich stoperów z wspólnym sygnałem startowym, system poprawia dokładność pomiaru w porównaniu do
stoperów ręcznych

Walizka transportowa

SYSTEM DELFIN - URZĄDZENIA



DYSTEN Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 91
41-800 Zabrze 
tel. +48 32 376 12 60
www.sport-scoreboards.com 

KONTAKT

http://www.dysten.pl/

