Firma Akces-Sport powstała w 2011 roku. Zajmujemy się kompleksową obsługą
imprez sportowych w zakresie elektronicznego pomiaru czasu
i komputerowej obsługi biur zawodów.

Niezawodność i precyzja to to, co nas charakteryzuje. Rzetelny i wiarygodny pomiar czasu
w wielu dyscyplinach jest dla nas wyzwaniem, które determinuje nasze działania. Staramy
się ciągle udoskonalać nasze systemy, poprzez inwestowanie w najnowsze rozwiązania
technologiczne, tworzymy nowe oprogramowania, dzięki którym jeszcze szybciej i jeszcze więcej
informacji przekazujemy Państwu w trakcie trwania zawodów.

POMIAR CZASU JEST NASZĄ PASJĄ I WYZWANIEM.

Organizatorze
Pragniemy zaproponować kompleksową obsługę imprez sportowych poczynając
od prowadzenia zgłoszeń i płatności on-line przez organizację biura, przygotowanie numerów
startowych, dyplomów czy medali aż do pomiaru czasów.
Oferujemy najwyższej klasy sprzęt pomiarowy do wszystkich dyscyplin sportowych,
poczynając od kamer do fotofiniszu poprzez system chipów pasywnych,
kończąc na systemie chipów aktywnych.

Kamery fotofiniszu
Wykorzystujemy najwyższej
klasy kamery do pomiaru czasu
we wszystkich dyscyplinach
sportowych. Wyśmienita jakość
obrazu w połączeniu z bardzo
wysoką prędkością rejestracji.
Wyśmienite do kolarstwa,
sportów wodnych i motosportów.
To właśnie te kamery używane
są na zawodach FORMULA 1,
NASCAR czy Tour de France,
Tour de Pologne.

Kamery rejestrują płaszczyznę linii mety
z prędkością nawet 20000 zdjęć na sekundę przy
rozdzielczości nawet 5000 pikseli, co powoduje, że
zdjęcia są niezwykle ostre.
Oprogramowanie FinishLynx pozwala na jednoczesną
rejestrację i odczyt wyników przed ukończeniem
wyścigu przez ostatniego zawodnika, co skraca czas
podania wyników zawodów.
Można również pracować
na kilka biegach jednocześnie
o różnych czasach startu
następujących po sobie
i przełączać się między nimi.

Kamery wspomagające
Nowej generacji kamery
wspomagające, rejestrujące obraz
pełnoklatkowy produkowane
w dwóch wersjach. Posiadamy
dwie wersje kamerek. Wersja XS
może rejestrować obraz
z prędkością nawet 60 klatek na
sekundę, wersja XR
posiada znacznie
wyższą rozdzielczość.
Kamerki są w pełni
zsynchronizowane
z kamerami
fotofiniszu. Funkcja
automatycznej
rejestracji w chwili
wykrycia ruchu
w kadrze znacznie
ogranicza ilość
zapisanych danych
i przyspiesza
przeglądanie zapisu.

System chipowy
Korzystamy z systemu Chronotrack - systemu chipów pasywnych oraz aktywnych, które
można zamontować do sznurowadeł jak i przykleić do numeru
startowego, a także przymocować
do nogi, ramy roweru, możliwości jest bardzo dużo.
Jest to jeden z najpopularniejszych systemów pomiarowych.
Wykorzystywany jest na przykład
podczas maratonu w Nowym Jorku. Chronotrack zapewnia niezawodność na poziomie 99,9%.
System ten jest przez nas stosowany podczas imprez biegowych,
biegów sztafetowych, a także
imprezach rowerowych.

Akcesoria do urządzeń
pomiarowych
Systemy startu
Elektroniczny system startu
to nowoczesne rozwiązanie
zastępujące użycie tradycyjnego
pistoletu, a co za tym idzie
eliminuje dym i zużycie
naboi. Elektroniczny pistolet
wyposażony jest w lampę
błyskową, a tuba symuluje
odgłos wystrzału. Wszystko to jest
zsynchronizowane i dostosowane
do pracy z kamerami
pomiarowymi.

Tradycyjny system startu oparty
na rewolwerze na naboje
hukowe 6mm, z przewodem
połączeniowym. Na rewolwerze
można zainstalować czujnik
hukowy do systemu Lynx.

Fotocele
Ustawiana na mecie linia fotocel
służy do automatycznego
zatrzymania czasu zawodnika.
Współpracuje z chronometrami
i kamerami fotofiniszu.

Licznik okrążeń
Licznik okrążeń jest koniecznym
elementem w wielu dyscyplinach,
których dystrans jest większy niż
jedno okrążenie. Obsługiwany
z prostego pulpitu, a świecące
diody są doskonale widoczne
z dużej odległości i w każdych
warunkach pogodowych.

Zegary biegnące czasu
Zegar biegnącego czasu jest
nieodzownym elementem
każdego biegu. Może pokazywać
godzinę rzeczywistą lub biegnący
czas od startu biegu. Może też
odliczać czas wstecz – przydatne
przy biegach godzinnych lub
interwałowych. Wszystko
ustawiane na dołączonym
czytelnym pulpicie.
Zegary dostępne są w trzech
wysokościach wyświetlanych cyfr:
15cm, 20cm, 25cm
Mogą być jednostronne lub
dwustronne.

Czipy
Wielorazowe
Czipy MultiTag wykonane
są z gumy która chroni
wewnętrzny, potrójny system
identyfikacji. Taka wodoodporna
konstrukcja sprawdza się
w sportach ekstremalnych
takich jak triathlon czy biegi
przeszkodowe, chroniąc czipa
przed uszkodzeniem i dając
pewność odczytu.

Mocowane do buta
System czipów pasywnych
Chronotrack mocowanych do
buta, doskonale sprawdza się na
imprezach biegowych.

Jednorazowe do numerów
startowych
Idealne rozwiązanie do imprez
masowych, bardzo wysoka
skuteczność działania. Czip
identyfikujący zawodnika
jest przyklejany do numeru
startowego co eliminuje pomyłki,
zgubienie lub zapomnienie czipa
zwrotnego. Jego indywidualne
kodowanie eliminuje błędy
lub późniejsze ponownwe
wykorzystanie.
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