
CHRONOMETR TIME MASTER

INSTRUKCJA OBSŁUGI

w wersjach: 2p do 8p, oraz 16, 20, 24.

T I M I N G  S Y S T E M S



CHRONOMETR TIME MASTER

W zestawie:
- Chronometr Time Master
- Ładowarka sieciowa,
- Przewód RS-232 do komputera,
- Konwerter USB na RS-232.

O produkcie:
Chronometr Time Master, to potężne narzędzie, służące jako baza pomiarowa do wymagających 
zastosowań w systemach pomiaru czasu. Przetwarza wiele sygnałów wejściowych na raz, z 
dokładnością do 0,0001 sekundy. Charakteryzuje go nowoczesna, skalowalna 32 bitowa 
architektura RISC, której sercem jest zegar TCXO, o wysokiej dokładności. Pomiarów można 
dokonywać manualnie, lub w pełni automatycznie (bez operatora pomiaru). Urządzenie idealnie 
sprawdza się w narciarstwie, sportach samochodowych/motorowych oraz wszelkich wyścigach 
równoległych. 

Ogólne wymagania i charakterystyka:
1). Współpracuje ze wszystkimi typami fotokomórek i bramek Sectro (TS-F7, TS-F20. TS-B2).
2). Możliwość pracy w systemach przewodowych i radiowych (dedykowany odbiornik HR3000Ext  
i współpracujące z nim nadajniki HR1100T, HR6000T dla fotokomórek i bramek).
3). Możliwość sterowania światłami startowymi dla jednego lub dwóch torów pomiarowych.
4). Możliwość sterowania świetlną tablicą wyników z serii LB/LC, lub opcjonalnie LT.
5). Współpraca z oprogramowaniem pomiarowym Sectro TS-Trening lub Hubertus (pod Windows).
6). Podłączany do komputera przez port RS-232 lub poprzez konwerter USB.
7). Pomiary dla jednego, lub dwóch torów pomiarowych, z opcją wielu międzyczasów (zależnie 
od wersji).
8). Pomiary dla jednego, do czterech torów w trybie Ninja (zależnie od wersji).
9). Zasilany z wbudowanego akumulatora Li-Ion 3800mAh.
10) Posiada wskaźnik naładowania akumulatora na panelu przednim.

Podłączenie i uruchomienie:
1). W systemach przewodowych, podłączyć wszystkie odpowiednio zliniowane i naładowane 
fotokomórki, bramki, przyciski (system Ninja) do gniazd banankowych (NO) naładowanego 
chronometru, w wersjach od 2p do 8p lub do gniazd typu WEIPU w wersjach 16, 20 ,24.
2). W systemach radiowych, do gniazd banankowych (NO) chronometru podłączyć odbiornik 
HR3000Ext, zwracając szczególną uwagę na odpowiadającą sobie kolorystykę wejść Start 
(zielony), Meta (czerwony), Międzyczas (żółty), Masa (niebieski lub czarny). 
3). Włączyć wszystkie urządzenia systemu pomiarowego: fotokomórki, bramki, nadajniki, 
odbiornik, chronometr, tablicę świetlną itp, uruchomić oprogramowanie komputerowe.
4). Postępować zgodnie z instrukcją oprogramowania.
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Użytkowanie:
- Zakres temperatur działania: od -20 do +50 ºC, przechowywania: -40 do +60 ºC
- Chronometr należy przechowywać w suchym miejscu.
- Unikać szybkiego włączania po gwałtownych zmianach temperatury i wilgotności. 
   Np. po wyniesieniu urządzenia z ciepłego i suchego pomieszczenia na chłód i dużą 
   wilgotność, odczekać przynajmniej 15 min. przed włączeniem.
- Czyścić lekko zwilżoną szmatką bez detergentów.
- Uwaga! Urządzenie może być używane w warunkach zewnętrznych, podczas opadów deszczu 
  i śniegu. Należy jednak unikać nadmiernego kontaktu z wodą szczególnie gniazd urządzenia.
  Po użyciu należy odbiornik pozostawić w suchym miejscu. 
  Nie suszyć na grzejnikach i za pomocą nadmuchów elektrycznych.
- Nie rozkręcać i nie dokonywać samodzielnych napraw/modyfikacji.

Znane problemy:

Brak informacji o przecięciu 
wiązki podczerwieni fotokomórki 
w oprogramowaniu pomiarowym,
pomimo iż fotokomórka wykrywa
ten stan (dźwięk i dioda).

W systemach radiowych:

1) Podłącz poprawnie przewody gniazd banankowych odbiornika 
radiowego HR3000Ext do odpowiadających im kolorystycznie gniazd 
chronometru TimeMaster.
Szczególnie te, które są wykorzystywane w Twoim systemie pomiarowym.

2) Sprawdź, czy wszystkie elementy sytemu pomiarowego są:
włączone, naładowane, odpowiednio podłączone i przygotowane
do pracy.

W systemach przewodowych:

1) Podłącz poprawnie przewody gniazd banankowych, fotokomórek,
bramek startowych do odpowiednich gniazd chronometru: 
Start - zielone (7), Meta - czerwone (8), Międzyczas - żółte (9), Masa każdej 
fotokomórki, do poniższego gniazda niebieskiego ew. czarnego (10).

2) Sprawdź, czy wszystkie elementy sytemu pomiarowego są:
włączone, naładowane, odpowiednio podłączone i przygotowane
do pracy.

Rozwiązania:

Zasilanie:
- Chronometr posiada wbudowany akumulator, ładowany sieciowo przez gniazdo zasilania (3).
!!! - Urządzenie należy ładować wyłącznie, za pomocą specjalnie przeznaczonego dla niego zasilacza. 
- Czas ładowania akumulatora chronometru: do ok. 5 godzin (stan ładowania wskazuje dioda (13),
- Szacowany stan naładowania akumulatora, można też sprawdzić na wskaźniku naładowania (5)   
  przytrzymując przycisk (4), przy wcześniej włączonym urządzeniu (1)(2).
- Po pełnym naładowaniu akumulatora, może on nieprzerwanie pracować od 24 do 70 godzin.
- Akumulator nie posiada “efektu pamięci”, można go ładować w dowolnym stanie rozładowania.
- Akumulator można ładować w czasie pracy chronometru.
- Nie zaleca się pozostawiać włączonego ładowania, po pełnym naładowaniu akumulatora.
!!! - Ładowanie nie powinno odbywać się w mocnym słońcu.
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CHRONOMETR TIME MASTER

FRONT

zielony

nieb. nieb. nieb. nieb.

żółty żółty czerwony

TYŁ DLA TIME MASTER 4P.
Wersje “P” chronometru, różnią się ilością podwójnych punktów banankowych (NO) (od 2 do 8).

Tutaj - cztery podwójne punkty dla fotokomórek, bramek, odbiornika radiowego, itp.
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TYŁ DLA TIME MASTER 16, 20, 24 wejść.

Cztery pięciopinowe gniazda przemysłowe typu WEIPU, dla:
fotokomórek, bramek, tablicy LED, świateł startowych itp.
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220V
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SPÓD

ŁADOWARKA SIECIOWA

Wtyk zasilania
do chronometru (3)

2 Diody LED:
- sygnalizacja zasilania

- sygnalizacja stanu ładowania
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Otwory montażowe umożliwiające
opcjonalne przykręcenie
 chronometru do płaskiej

powierzchni

12

D
la

 c
hr

o
no

m
et

ru
 T

M



CHRONOMETR TIME MASTER

Wtyk RS-232
(do komputera lub

konwertera USB (15))

Wtyk RS-232
(do chronometru (6))

Wtyk USB
(do komputera)

Zatyczka wtyku
USB konwertera

(ściągnąć)

* - W zestwie może znajdować się inny model konwertera,
różniący się wyglądem np. bez zatyczki, z kabelkiem USB itp.
(w zależności od dostępności u naszych dostawców).

Wtyk RS-232
(do przewodu

RS-232 (19))

PRZEWÓD RS-232KONWERTER USB na RS-232 
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Gniazda w wersjach 
od “2p” do “8p”:

Gniazda w wersjach 
“16”, “20”, “24”:

Wtyki:

- RS-232, ładowarki, banankowe (NO) - od 2 do 8 podwójnych punktów

- RS-232, ładowarki, 4 pięciopinowe przemysłowe WEIPU

- w samym urządzeniu brak

- 1/10 000 sek.

+/- 2 ppm (0 - 40 st C)
+/- 3.5 ppm (-40 - 86 st C)

- EPROM (do przechowywnia ustawień chronometru)

- przewodowych; - radiowych

- 32 bitowa skalowalna RISC 

- wysokiej dokładności zegar TCXO - ze stabilizacją temperaturową, 
  oraz wewnętrzny licznik 64bit wysokiej rozdzielczości

- tak, tablice wyników LED z seri LB, LC oraz opcjonalnie LT (przez RS-485)

- tak, dla jednego lub dwóch torów

- dla jednego, lub dwóch torów; - od 1 do 4 torów w trybie “Ninja”

- manualny (z operatorem pomiaru); - automatyczny (bez operatora pomiaru)

- dla systemów Windows (10, 11):
- program “TimeMaster sync & setup” do konfiguracji chronometru,
- darmowy program “TS-Trening” do obsługi oraz wykonywania pomiarów,
- chronometr współpracuje również z programem pomiarowym “Hubertus”.

Dokładność
zwracanego wyniku:

Pamięć:

- wbudowany czujnik temperaturyDodatkowe czujniki:

Stan naładowania:

Działa w systemach:

Architektura:

Zegar:

Dokładność zegara:

Sterowanie tablicą LED:

Sterowanie światłami
startowymi:

Pomiary:

Tryby pracy:

Oprogramowanie:

- wbudowany akumulator Li-Ion 3.8 Ah, 8.4 V

- graficzny wskaźnik LED stanu naładowania akumulatora, uruchamiany przyciskiem

- od -20ºC do +50ºC

Sygnalizacja włączenia: - świecąca dioda LED, jednorazowy kilkutonowy sygnał dźwiękowy

Temperatura pracy:

- pracy do 80%Zalecana wilgotność:

- ok. 2 kg Waga:

Zasilanie:

CHRONOMETR TIME MASTER

Paramatry techniczne chronometru Time Master *:

* Zastrzegamy możliwość zmiany parametrów, opcji i wyposażenia, szczególnie w wypadku realizacji na indywidualne zamówienie.



Produkt i wszystkie jego elementy elektroniczne, akumulatory, przewody itp.
należy utylizować w specjalnych punktach składowania tego typu odpadów.

Uwaga! Urządzenie elektryczne. Zachować ostrożność.
Chronić przed bezpośrednim zamoczeniem/zalaniem.

Produkt zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy europejskiej 
dla tego typu produktów.

CHRONOMETR TIME MASTER

DODATEK A

Wygląd okna programu do konfiguracji chronometru “TimeMaster sync & setup” w wersji 1.4


