systemy dla zjeżdżalni
basenowych

www.tedtronix.pl

Jesteśmy polskim producentem specjalizującym się w produkcji szeroko
rozumianych systemów multimedialnych dla zjeżdżalni wodnych, oraz elektroniki
przemysłowej, sterowników, wyświetlaczy LED i oświetlenia LED.
Wieloletnie doświadczenie oraz szereg zrealizowanych projektów daje gwarancję
najwyższej jakości. Na rynku funkcjonujemy od 1990 roku i nieustannie rozwijamy
się, inwestując w najnowsze technologie.
Oferujemy kompleksowe usługi obejmujące nie tylko dostawę, ale także montaż i
serwis naszych urządzeń. Tworzone przez nas produkty mogą zostać
zaadoptowane według indywidualnych potrzeb.
Poznaj naszą ofertę i dołącz do naszych klientów.
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Kompletny system
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SlideDriver
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SlideDriver

systemy dla zjeżdżalni

Sterownik SlideDriver zwiększa
bezpieczeństwo na zjeżdżalniach i komfort ich
użytkowników. Jego zadaniem jest zapalanie
czerwonego lub zielonego światła cyklicznie
lub w zależności od aktywacji czujników ruchu
umieszczonych na zjeżdżalni.
Sterownik wykorzystuje zaawansowany,
niezawodny system komunikacji czujników.
Dzięki temu kontroler wykrywa wszelkie
nieprawidłowości i informuje o nich personel.

Cechy
• Pomiar czasu zjazdu
• Pomiar prędkości
• Zliczanie punktow zebranych podczas zjazdu
• Sterowanie kołowrotkami
• Informacja o alarmie
• Wyświetlanie na tablicy wyników
• Licznik zjazdów
• Narzędzia diagnostyczne

Tryby pracy
• Cykliczny
• 1 czujnik
• 2 czujniki
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MediaDriver
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MediaDriver
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Sterownik multimedialny wyświetla
graﬁkę i animacje na elementach LED,
odtwarza dźwięk i odbiera informacje z
panelu dotykowego i sterownika
SlideDriver.
Sterownik współpracuje z tablicą
wyników, aby wyświetlać wyniki
interaktywnych gier.

Efekty i możliwości:
• Ekran LED
• Pasy, okręgi, spirale
• Pas startowy
• Stroboskop
• Interaktywne gry
• Projektor LED
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Semafor LED
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Semafor LED
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Wysokiej jakości przemysłowy
semafor LED składający się z 74
LED.
Doskonale widoczny. Odporny na
trudne warunki pracy.
Różne sposoby montażu - od tyłu
lub z boku.
Doskonale współpracuje ze
sterownikiem SlideDriver.

Symbol

XSEMAFOR

Kąt świecenia

120°

Liczba diod

2x37

Zasilanie

12 V DC

Pobór mocy

3w

Wymiary

15 x 24 x 4 cm
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Panel dotykowy
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Panel dotykowy
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Panel dotykowy pozwala na wybór efektów
świetlnych i dźwiękowych, które będą
odtwarzane podczas slajdu.

Panel dotykowy z semaforem
• możliwość wydrukowania dowolnej graﬁki
• przyciski statyczne
• połączenie z semaforem

Interaktywny panel dotykowy LCD
• możliwość zmiany dowolnej graﬁki z pliku
• efekty wizualne
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Tablica wyników
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Tablica wyników
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Tablica wyników współpracuje ze sterownikiem
SlideDriver. Nasza tablica charakteryzuje się
wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne.
Dzięki możliwości pomiaru czasu zjazdu, zabawa
na zjeżdżalni staje się jeszcze ciekawsza.
Uczestnicy mogą ze sobą rywalizować i
próbować pobić rekord dnia.

Wyświetlacz może pokazywać:
• czas zjazdu,
• rekord dnia,
• najlepszy czas,
• prędkość,
• liczba zebranych punktów,
• kolorowe animacje.

Interaktywne gry
Interaktywna gra "Paintball" składająca się z
zestawu punktów kontaktowych z kolorowymi
muszlami rozrzuconymi w różnych miejscach. Za
każdym zjazdem muszle zmieniają kolor i wagę
punktów. Liczba zebranych muszli jest
prezentowana na tablicy wyników.
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Slide camera
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Slide camera
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Slidecamera to system, który wykonuje zdjęcia i
nagrywa ﬁlmy wideo użytkowników różnych atrakcji,
takich jak parki rozrywki, zjeżdżalnie basenowe itp.
Produkt składa się z kamery, wyświetlacza LED z
numerem zdjęcia oraz jednostki do przeglądania,
drukowania i wysyłania obrazów do użytkowników.
System może wykonywać zdjęcia osób
poruszających się bezpośrednio przed aparatem lub
z większej odległości.
Podczas slajdów aparat wykonuje kilka zdjęć i
wybiera najlepsze dla użytkownika.

Video
System posiada funkcję nagrywania video. Pozwala
to na zachowanie wspaniałych wspomnień w
postaci obrazu wideo. Użytkownik może wysłać
zdjęcie lub ﬁlm bezpośrednio do skrzynki pocztowej
lub podzielić się nim w social mediach
społecznościowych.

Integracja z elektronicznym
systemem obsługi klienta
Nasz system może być podłączony
bezpośrednio do istniejącego systemu
obsługi klienta za pomocą opasek na
rękę RFID lub protokołu TCP/IP.

Nakładanie zdjęć
Oprogramowanie wyposażone jest w moduł do nakładania zdjęć
na wcześniej zdeﬁniowane tło. Przykładowo, zdjęcia uczestników
zjeżdżalni basenowej umieszczane są na tle wodospadu.
Zaawansowane algorytmy przetwarzania "wycinają" zjeżdżające
osoby ze zdjęć tak, że tło zjeżdżalni nie jest widoczne.
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Projekt
Firma Tedtronix posiada doświadczony, utalentowany personel
składający się z inżynierów oprogramowania i sprzętu,
projektantów produktów i testerów. Każdy produkt jest
projektowany od podstaw przez naszych specjalistów.
Tworzymy projekt PCB, całe
oprogramowanie, rysunki
techniczne i procesy
produkcyjne.
Wykorzystujemy najlepsze
narzędzia i najnowsze
sprawdzone technologie.

Produkcja
Każdy z naszych produktów
jest produkowany w naszym
zakładzie od podstaw.

Posiadamy odpowiedni park
maszynowy, sprzęt CNC oraz
zautomatyzowaną linię SMT.

instalacja i serwis posprzedażowy
Firma Tedtronix posiada zespół specjalistów gotowych do
instalacji wszystkich naszych produktów na całym świecie.
Nasze usługi posprzedażowe obejmują serwis,
konserwację oraz wymianę naszych produktów.
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Realizacje

•Wałbrzych, Poland
•Warszawa Moczydło, Poland
•Żliborz Warszawa, Poland
•Żary, Poland
•Ronse, Belgium
•Veluwecamping 't Schinkel, Netherlands
•Katowice Kosciuszki, Poland
•Poznan Malta, Poland
•Świecie, Poland
•Szklarska Poręba, Poland
•Koziegłowy, Poland
•Sokołow małopolski, Poland
•Barneveld Oosterbosbad, Netherlands
•Czarnogóra, Poland
•Katowice Hallera, Poland
•Ciechanów, Poland
•Gorzelanny Pokrzywna, Poland
•Błonie, Poland
•Kołobrzeg, Poland
•Warszawa, Poland
•Chełm, Poland
•Chojnice, Poland
•Decin, Czech
•Swarzędz, Poland
•Breda, Netherlands
•Waterwyck, Netherlands
•Oestgeest Poelmer, Netherlands
•Groenoord, Netherlands
•Mol, Belgium
•Zakopane, Poland
•Emmen, Netherlands
•Białogard, Poland
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•Inowrocław, Poland
•Jarocin, Poland
•Zawiercie, Poland
•Mrzeżyno, Poland
•Waltopia, Poland
•Velky Meder, Slovakia
•Gorzyce, Poland
•Warszawa Wodnik, Poland
•De Lockhorst Sliedrcht, Netherlands
•Wonnemar-Marktheidenfeld, Germany
•Kurza góra, Poland
•Suwałki, Poland
•Warszawa Powsin, Poland
•Banakker, Netherlands
•Bergen, Netherlands
•Legionowo, Poland
•Besenowa, Slovakia
•Les Mimosas, France
•Bieruń, Poland
•Andrychów, Poland
•Aquapark Fala, Łódź, Poland
•Zambrow, Poland
•Suchy Las, Poland
•Ede, Netherlands
•Śrem, Poland
•Uniejów, Poland
•De Dukker, Netherlands
•Tychy, Poland
•Tarnowo Podgórne, Poland
•Nakło Nad Notecią, Poland
•Texel, Netherlands
•Domazlice, Czech
•Reda, Poland

•Poreč, Croatia
•it Gren, Netherlands
•Moesberg, Netherlands
•Hengelo, Netherlands
•Ruda Śląska, Poland
•De Does, Netherlands
•De Ganzewiel, Netherlands
•Białystok, Poland
•Limanowa, Poland
•Rawa Mazowiecka, Poland
•Kolbuszowa, Poland
•Sopot, Poland
•Karpacz, Poland
•Ostsee Therme, Scharbeutz, Germany
•Maarssevense Plassen, Netherlands
•Samorin, Slovakia
•Otterveurdt, Netherlands
•Echt, Netherlands
•Oświęcim, Poland
•'t Veld, Netherlands
•Pogorzelica, Poland
•Strzyżów, Poland
•Blauwe Golf, Netherlands
•Lublin, Poland
•Octopus, Netherlands
•Szczawnica, Poland
•Szaﬂary, Poland
•Tijenrann, Netherlands
•Krynica Morska, Poland
•Łazy, Poland
•Oborniki, Poland
•Pampel, Netherlands
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