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Firma Enterled oferuje profesjonalne duże stopery sportowe oparte na technologii LED. Sprzęt 

doskonale nadaje się do obsługi masowych imprez sportowych np. biegów masowych, biegów 

przełajowych, biegów na orientację, wyścigów kolarskich, rajdów samochodowych, zawodów 

narciarskich czy wszelkiego rodzaju aktywności, gdzie ważny jest precyzyjny pomiar czasu lub jego 

odliczanie wstecz - a przede wszystkim odpowiednia jego prezentacja. Opcjonalnie urządzanie 

wyposażone jest w stabilny i bardzo solidnie zbudowany stojak umożliwiający jego instalację w 

dowolnym miejscu na dogodnej wysokości. 

 

Funkcje stopera 

Stoper posiada możliwośd pomiaru czasu (odliczanie czasu do przodu) w formacie DD/GG/MM/SS 

oraz odliczania wstecz do zera od zadanej wartości. Ilośd wyświetlanych cyfr jest zmienna w 

zależności od wybranej wielkości cyfr i kroju czcionki, stosownie do wielkości wyświetlacza. Istnieje 

możliwośd wyświetlania cyfr w wielkości od 8 cm do pełnej wysokości wybranego rozmiaru 

wyświetlacza (16cm, 32cm, 48cm lub 64cm). Ilośd wyświetlanego tekstu jest dowolna ponieważ 

wyświetlacz posiada możliwośd prezentacji tekstu przepływającego. Duża ilośd czcionek do wyboru 

daje wiele możliwości prezentacji treści. 

 

 



 

Stoper oferowany przez firmę Enterled posiada ponadto funkcję wielokrotnego odliczania 

startowego np. od 30 sekund do zera i automatyczny start ponownego odliczania 30 sekund, który 

może zostad użyty np. dla sekwencyjnego trybu startowego. Tymczasem w innym obszarze 

wyświetlacza może byd prezentowany czas jaki upłynął od startu pierwszego zawodnika lub dowolny 

komunikat tekstowy. 

 

Stopery posiadają wiele możliwości konfiguracji: 

- Wyświetlanie daty w kilku formatach 

- Wyświetlanie aktualnego czasu w formie cyfrowej 

- Wyświetlanie aktualnego czasu w formie opisowej 

- Wyświetlanie godziny w formacie zegara analogowego 

- Pomiar czasu 

- Odliczanie zadanego odcinak czasu 

- Odliczanie wsteczne zadanego odcinak czasu 

- Prezentacja treści tekstowej 

- Prezentacja tekstu przepływającego 

- Płynna regulacja prędkości przepływającego tekstu 

- Możliwośd podzielenia panelu wyświetlacza na kilka niezależnych obszarów 

- Możliwośd prezentacji kilku funkcji stopera równocześnie 

- Kilkadziesiąt czcionek do wyboru 

- Kilkanaście formatów prezentacji cyfr 

Opcjonalnie: 

- Możliwośd prezentacji  aktualnej temperatury, 

- Możliwośd prezentacji wilgotności powietrza, 

- Pilot do sterowania wcześniej wprowadzonym programem. 

Możliwe jest podzielenie wyświetlacza na dowolne obszary np. dwie linie poziome, tak by w jednej 

wyświetlid np. czas odliczany do przodu a w drugiej czas odliczany do tyłu lub informację tekstową. 

Każdy z wydzielonych obszarów może pełnid zupełnie odrębną funkcję i prezentowad dane odrębnym 

krojem czy grubością czcionki. Podobnie możliwe jest podzielenie wyświetlanych treści w pionie. Co 

pokazują poniższe przykłady: 

 



 

 

Zarządzanie wyświetlaczem 

Za pomocą komputera przy użyciu dedykowanego oprogramowania. Podłączanie za pomocą kabla 

LAN.  

 

W dodatkowo płatnej opcji możliwośd łączenia się z urządzenie za pomocą modułu WLAN. 

 

 

 



 

Oprogramowanie 

 Stoper sportowy to wielofunkcyjne urządzenie posiadające wiele różnorodnych zastosowao oraz 
niezliczone możliwości konfiguracji. Prócz wyświetlania odmierzania czasu i prezentacji tekstu, 
wyświetlacz tego typu oferuje możliwośd prezentacji logotypów sponsorów lub nazw klubów 
sportowych czy instytucji organizujących dane wydarzenie. Podział przestrzeni wyświetlacza na 
poszczególne obszary, w których definiuje się prezentację różnego typu danych jest niezwykle prosty 
dzięki zastosowaniu dedykowanego oprogramowania. 

 

Zasilanie 

Wyświetlacz stopera zasilany jest prądem sieciowym o napięciu 230V. Istnieje opcja dostosowanie 
wyświetlacza do pracy z prądem o napięciu 12V. Jednak dotyczy to tylko najmniejszych modeli,  
w których pobór mocy jest niewielki. 

 



 

Możliwości 

Przy zamawianiu urządzenia istnieje możliwośd komponowania dowolnej wielkości stopera, 
składającego się z wielokrotności podstawowego modułu o wymiarach 16cm x 32cm. Przykładowo 
stoper składający się z trzech modułów miałby wymiary: wysokośd 16 cm a długośd 96 cm. 
Wyświetlacz taki posiada możliwośd prezentacji danych w dwóch wierszach. Im większy rozmiar 
wyświetlacza, tym większa możliwośd podziału przestrzeni prezentacji na obszary przeznaczone do 
wyświetlania odmiennych danych. Większych gabarytów wyświetlacz może służyd jako tablica 
wyników np. na meczach siatkówki czy piłki nożnej. 

 

 

 

( Osoby zainteresowane większych gabarytów stoperami i wyświetlaczami zapraszamy do 
zapoznania się z naszą ofertą Tablic Sportowych.) 



 

Kolory diod 

 Do konstrukcji stoperów LED używane są trzy wersje kolorystyczne diod: czerwone, zielone lub żółte. 

 

Urządzenie zewnętrzne 

Urządzenia z tej serii są wykonane z super jasnych diod co sprawia, że prezentowane treści widoczne 
są z dużej odległości. Posiadają bardzo wytrzymałą, aluminiową obudowę a konstrukcja jest odporna 
na dowolne warunki atmosferyczne. Urządzenie można stosowad zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz, co jest możliwe dzięki wysokiej klasie odporności IP67. 

 

Pilot 

W dodatkowej opcji Stoper może zostad wyposażony w pilota o zasięgu około 6 m. Pilot w 
tym wypadku służy jedynie do obsługi wcześniej zaprogramowanych funkcji urządzenia np. 
startu, zatrzymania lub pauzy odliczanego czasu. Uruchomienia odtwarzania kolejnego 
programu lub sterowania jasnością wyświetlacza. Jednakże programy i funkcje Stopera 
muszą byd uprzednio wprowadzone za pomocą komputera wyposażonego w stosowne 
oprogramowanie. Pilot jedynie ułatwia ich obsługę w czasie gorączki zawodów. 

 



 

Cennik Stoperów Sportowych 

 

Stopery Sportowe o wysokości wyświetlacza:   16 cm 

Model Rozdzielczośd Waga 
średni pobór 

mocy 
Cena netto Cena brutto 

SS 102  64 x 16 cm 4 kg 8 W 1020 zł 1256 zł 

SS 103  96 x 16 cm 5 kg 12 W 1320 zł 1624 zł 

SS 104  128 x 16 cm 6 kg 16 W 1680 zł 2066 zł 

SS 105  160 x 16 cm 7 kg 20 W 2040 zł 2509 zł 

SS 106  192 x 16 cm 8 kg 24 W 2400 zł 2952 zł 

SS 107  224 x 16 cm 10 kg 28 W 2760 zł 3395 zł 

SS 108  256 x 16 cm 11 kg 32 W 3120 zł 3838 zł 

SS 109  288 x 16 cm 13 kg 36 W 3480 zł 4280 zł 

SS 110  320 x 16 cm 14 kg 40 W 3840 zł 4723 zł 

SS 111  352 x 16 cm 15 kg 44 W 4200 zł 5166 zł 

SS 112  384 x 16 cm 17 kg 48 W 4560 zł 5609 zł 

 

 

 

Stopery Sportowe o wysokości wyświetlacza:   32 cm 

Model Rozdzielczośd Waga 
średni pobór 

mocy 
Cena netto Cena brutto 

SS 202 64 x 32 cm 6 kg 16 W 1680 zł 2066 zł 

SS 203 96 x 32 cm 8 kg 24 W 2040 zł 2509 zł 

SS 204 128 x 32 cm 11 kg 32 W 2520 zł 3100 zł 

SS 205 160 x 32 cm 14 kg 40 W 3000 zł 3690 zł 

SS 206 192 x 32 cm 17 kg 48 W 3600 zł 4428 zł 

SS 207 224 x 32 cm 20 kg 56 W 4200 zł 5166 zł 

SS 208 256 x 32 cm 22 kg 64 W 4800 zł 5904 zł 

SS 209 288 x 32 cm 25 kg 72 W 5400 zł 6642 zł 

SS 210 320 x 32 cm 28 kg 80 W 6000 zł 7380 zł 

SS 211 352 x 32 cm 31 kg 88 W 6600 zł 8118 zł 

SS 212 384 x 32 cm 34 kg 96 W 7200 zł 8856 zł 

 

 

 



 

 

 

Stopery Sportowe o wysokości wyświetlacza:   48 cm 

Model Rozdzielczośd Waga 
średni pobór 

mocy 
Cena netto Cena brutto 

SS 302 64 x 48 cm 8 kg 24 W 2340 zł 2 878 zł 

SS 303 96 x 48 cm 13 kg 36 W 3060 zł 3 764 zł 

SS 304 128 x 48 cm 17 kg 48 W 3 780 zł 4649 zł 

SS 305 160 x 48 cm 21 kg 60 W 4 500 zł 5 535 zł 

SS 306 192 x 48 cm 25 kg 72 W 5400 zł 6642 zł 

SS 307 224 x 48 cm 29 kg 84 W 6300 zł 7749 zł 

SS 308 256 x 48 cm 34 kg 96 W 7200 zł 8 856 zł 

SS 309 288 x 48 cm 38 kg 108 W 8100 zł 9963 zł 

SS 310 320 x 48 cm 42 kg 120 W 9000 zł 11 070 zł 

SS 311 352 x 48 cm 46 kg 132 W 9900 zł 12 177 zł 

SS 312 384 x 48 cm 50 kg 144 W 10800 zł 13284 zł 

 

 

Stopery Sportowe o wysokości wyświetlacza:  64 cm 

Model Rozdzielczośd Waga 
średni pobór 

mocy 
Cena netto Cena brutto 

SS 402 64 x 64 cm 11 kg 32 W 3120 zł 3 838 zł 

SS 403 96 x 64 cm 17 kg 48 W 4 080 zł 5018 zł 

SS 404 128 x 64 cm 22 kg 64 W 5 040 zł 6 199 zł 

SS 405 160 x 64 cm 28 kg 80 W 6 000 zł 7380 zł 

SS 406 192 x 64 cm 34 kg 96 W 7200 zł 8856 zł 

SS 407 224 x 64 cm 39 kg 112 W 8400 zł 10332 zł 

SS 408 256 x 64 cm 45 kg 128 W 9600 zł 11 808 zł 

SS 409 288 x 64 cm 50 kg 144 W 10800 zł 13284 zł 

SS 410 320 x 64 cm 56 kg 160 W 12 000 zł 14760 zł 

SS 411 352 x 64 cm 62 kg 176 W 13200 zł 16236 zł 

SS 412 384 x 64 cm 67 kg 192 W 14 400 zł 17 712 zł 

 

 

 

 



 

Opcje dodatkowe do wyświetlaczy stoperów 

 

Opcja Cena netto Cena brutto 
Zegar, kalendarz 0,00 zł 0,00 zł 

Czujnik temperatury 50,00 zł 61,50 zł 

Czujnik wilgotności i temperatury 100,00 zł 123,00 zł 

Moduł LAN 0,00 zł 0,00 zł 

Stojak pojedynczy 200,00 zł 246,00 zł 

Stojak podwójny 360,00 zł 442,80 zł 

Moduł WI-FI 203,25 zł 250,00 zł 

Sterowanie pilotem 100,00 zł 123,00 zł 

Kolor diod czerwony 0% 0% 

Kolor diod pomaraoczowy lub żółty +5% +5% 

Kolor diod zielony lub biały +10% +10% 

Nietypowy stelaż wykonany według 
indywidualnego projektu 

Indywidualne cena Indywidualna cena 

 

Przewody Cena netto Cena brutto 
Przedłużenie przewodu zasilającego o 1m 

(standardowa długośd przewodu 2m) 
2,44 zł 3,00 zł 

Przedłużenie przewodu LAN o 1m 
(standardowa długośd przewodu 2m) 

2,44 zł 3,00 zł 

 
 
 
 

W sprawie szczegółów zamówienia 
 

Prosimy o kontakt: 
Enterled 

ul. Łowiecka 75 
43-300 Bielsko-Biała 

tel. 792 90 90 90 
biuro@enterled.pl 
www.enterled.pl 

 

 


