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DANAGE TIMER SYSTEM 
– DEN NEMME LØSNING



Danage Timer System
Det modulopbyggede system er perfekt til både 
store stævner og individuel træning. 

Danage Timer System er meget populært til de 
nationale og internationale stævner verden over, 
men også en god investering for mindre klubber og 
enkeltpersoner. Mange større klubber bruger det 
også i hverdagen, når der er mange som træner 
samtidigt, for at kunne afvikle skud og markering 
så effektivt som muligt. Modulopbygningen gør, at 
man kan lave systemet så lille eller så stort som 
man har behov for.

Ekstremt brugervenligt
Der bruges samme type kabel til alle forbindelser, 
og det er også den samme type stik i begge ender. 
Du kan ikke gøre noget forkert – alle kan finde ud af 
at koble det sammen. Kablet indeholder strømfor-
syning og data, så der er kun et enkelt kabel mel-
lem hver enhed.

Ved udendørs stævner, hvor der er langt til nær-
meste strømkilde, kan det hele køres på et almin-
deligt bilbatteri. Controlleren er nem at betjene og 
programmere, og det tager kun et øjeblik at ændre 
indstillinger. Vigtigt, når et stævne er under afvik-
ling, og der ikke er tid til at fumle.

LCD-displayet er tydeligt både i solskin og regnvejr, 
og bruger meget lidt energi.

• Tåler al slags vejr

• Intuitiv opsætning og programmering

• Velegnet til stævner inde og ude

• Nemt at udbygge til større stævner 

• Enkel opsætning

• Også egnet til træning – både individuel og klub

• Startsæt med minidisplay
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Controller 13x18 cm

Displays 71x26 cm

Minidisplay 27x10 cm


