
Alpské lyžovanie

Meranie

Produktová brožúra

Inovatívny analytický a dokumentačný systém od spoločnosti Lympik prináša nové možnosti v oblasti zaznamenávania času 
a možností hodnotenia. Po prvýkrát sa kombinujú možnosti satelitnej technológie a IoT (Internet of Things) pre profesionálne 
športy. Vďaka tejto technológii už nie je potrebný rádiový prenos, nakoľko veľmi presné údaje sa prenášajú priamo cez sieť 
mobilných telefónov a analyzujú sa v prostredí cloud. Výsledky sú okamžite k dispozícii naživo a v reálnom čase prostredníctvom 
mobilných zariadení, ako sú napríklad smartfóny alebo tablety.

Centrálnu meraciu jednotku CHRONOS možno použiť so širokou škálou senzorov. Počnúc cieľovou 
fotobunkou a štartovacími tyčkami pre zimnú prevádzku až po tlakovú dosku pre rýchlostný tréning v 
lete. CHRONOS je priamo pripojený k systému Lympik v prostredí cloud, čo veľmi uľahčuje konfiguráciu 
zariadení. Ďalej je možné použiť NFC čipy na personalizáciu výsledkov. Vysoko presné načasovanie 
zaručuje satelitná technológia.

Každý športovec môže v rámci svojho profilu použiť jeden alebo viac čipov NFC. Identifikuje sa pred 
štartom na prístroji CHRONOS (čítacia vzdialenosť cca 5 cm). Len čo športovec dorazí do cieľa, jeho 
výsledok je okamžite online k dispozícii prostredníctvom mobilného telefónu alebo tabletu.

Plynule výškovo nastaviteľná 
štartovacia tyčka.

Svetelná brána s dosahom 18 metrov. 
Spoľahlivá detekcia aj pri vysoko 
reflexnom materiáli alebo zlých 
poveternostných podmienkach.

Pretože každý CHRONOS je možné univerzálne použiť 
na štart, medzičas alebo cieľ, máte si možnosť pripraviť 
a zostaviť svoju požiadavku (resp. stopu) pomocou 
mobilného zariadenia. Toto je možné urobiť deň vopred, 
aby ste nestratili čas počas tréningu.

Pomocou referenčného času sa môžete vyhnúť 
omylom pri spustení zariadenia (falošnému spusteniu). 
Jednoducho zadáte minimálny a maximálny čas chodu 
zariadenia. Môže byť taktiež nastavený osobitne pre 
každý medzičas.

Komunikácia:
Batéria:

Vodoodolnosť:
Rozmery:

Cellular
36 hours 
(depending on sensor)

-20° bis 40° (IP67)
12,2 cm x 8,4 cm



Produktová brožúra

Hodnotenie

Dokumentácia & Zdieľanie

Všetky údaje o tréningu sú prehľadne rozdelené podľa jednotlivých záznamov (správ). V každom zázname môžu byť uložené aj 
ďalšie informácie, ako sú typ disciplíny a počet brán. Informácie o počasí a prevýšení sa pridavajú automaticky. Všetky výsledky 
je možné zdieľať prostredníctvom WhatsApp alebo iných sociálnych médií jedným kliknutím.

Pre analýzu nameraných časov je k dispozícii niekoľko záznamov (správ). Záznam je chronologický a poskytuje prehľad 
posledných nameraných časov. Behy môžu byť tiež označené ako DNF (zlyhanie) alebo DSQ (diskvalifikácia). Celkový pohľad 
poskytuje každému športovcovi prehľad o svojich jazdách, vrátane porovnania so svojím najlepším časom.

Viditeľnosť výsledkov sa dá individuálne prispôsobiť 
potrebám tréningovej skupiny.

Každý športovec dostane hodnotenie počtu odjazdených 
brán v rôznych disciplínach.
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PremiumPremium Produktová brožúra

Prémiový doplnok pre alpské lyžovanie je optimálny pre pokročilých používateľov, aby preukázali maximálnu efektivitu svojho 
tréningu. Počnúc zjednodušeným ovládaním cez referenčné údaje o jazde až po funkciu poznámok, možností použiť rozšírené 
vyhodnotenia a export údajov, tento doplnok splní každé želanie.

Ideálne sa referenčný jazda používa pokiaľ sa použije 
niekoľko medzičasov alebo ak je čas jazdy ťažké 
odhadnúť. Prvá jazda po aktivácii sa používa na 
referenčné časy pre všetky sekcie na nastavenie. Zadaná 
odchýlka sa berie do úvahy.

Poznámka môže byť pridaná ku každého behu. Takého 
riešenie je ideálne pre doplnkové vybavenia, ako spätná 
väzba pre športovca alebo len pre zazanmenanie 
mena hosťujúceho športovca. Umožňuje to testovanie 
zariadenia v malom rozsahu rýchlo a jednoducho.

Rozšírené hodnotenie “Sekcií” poskytuje presný prehľad o tom, ktorý športovec v ktorej sekcií (časti) koľko vyhral alebo prehral. 
Každá sekcia môže byť rozdelená osobitne, aby ste ľahko našli sekciu najrýchlejšieho športovca. Toto hodnotenie je ideálne na 
identifikáciu silných a slabých stránok športovcov.

Všetky výsledky je možné exportovať do programu Excel jedným kliknutím. 
To dáva možnosť použiť výsledky v rôznych systémoch.
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