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 Relogio PAMPA 
 

� Fácil De Usar! 
 
� Leve & Seguro 

 
�  Conexão USB 
 
� Visor Gráfico  

 
� Processador De 32 bits ARM 

O sistema de constatação PAMPA foi construido com o maior desenvolvimento tecnológico existente 
até aos días de hoje, basta saber que o micro procesador é um ARM7 32 bits, o que faz do relogico 
rápido e seguro. 
 
 
É muito simples de usar. Basta presionar as setas que irá automáticamente mostrar-lhe a chegada dos 
seus pombos, tanto de concurso como de treino também, contem todas as informações básicas que o 
columbofilo precisa de saber. 
 
 
O relogio pode ser connectado em qualquer plataforma Windows, desde a computador, desktop, 
notebook, or netbook, para que assim possa fazer o download de dados e imprimir as suas provas. 
O software do seu aparelho pode ser automáticamente actualizado via internet. Assim garante sempre 
as ultimas novidades que temos para si e para os seus pombos. 
 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 
 
 
 

• Memoria de 250 Pombos 

• 20 Concursos Simultaneo 

• Suporta 6 diferentes amadores 

• Processador 32 bits Phillips ARM7 

• Excelente ecrã e apito sonoro nas chegadas 

• Conexão USB 

• Visor largo para melhor visualização 

• Inclui cabo de 12v para bateria 

• Actualização firmware via internet 

• Software para manutenção dos seus pombos 

• Suporta aviso de chegada via SMS 

• Excelente Preço / Qualidade 
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O sistema de constatação PAMPA inclui os seguintes acessorios:  
 

Relogio PAMPA II – Accesorios incluidos 

TRANSFORMADOR 

 

• Input: 220v CA 

• Output: 12v CC 

• Imax: 1A  
 
 

12v CABO DE BATERIA (12v) 

 

Cabo de ligação externo para batería de 12v 
Muito pratico para quem não tem corrente eléctrica no pombal 
Cabo proprio de 1,5mts  
 

CABLE USB PARA CONEXIÓN A PC 

 

 
Cabo USB que faz ligação com o computador 
 
NOTA: Relogio PAMPA é compativel com todas as versões sistema windows 

 

CD SOFTWARE PAMPA 

 

 
O CD contém o software proprio para o sistema PAMPA, na qual você pode fazer a 
importação dos seus resultados para o computador e imprimir os mesmos ou guarda-
los no sistema EXCEL ou sistema PDF, introduzir pombos ou apagar pombos. 
 

MANUAL DE UTILIZADOR 

 

Manuel completo na qual o vai ajudar passo a passo na instalação do seu novo 
sistema PAMPA, usando todos os acessorios necesarios a completar o total 
funcionamento do sistema. 

 

 
LIGAÇÕES: 

 

3. Antena 1. Reloj 

2. Cable de conexión de antenas 

4. Fuente 

 
 
¡¡ MUITO FACIL DE USAR !! 
A ANTENA LIGA AO RELOGIO, E O TRANSFORMADOR LIGA AO RELOGIO 
PRONTO: AGORA ESTÁ PRONTO A CONSTATAR 
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Antenas  

� Facil ligação 
 
� Leitura 25 chips por segundo  

 
� Antenas de 2, 4 y 6 campos 

 
� Muito alcançe de lectura 

 
É muito pratica a ligação do relogio, apenas 1 cabo é necesario ligar. 
Não é preciso nenhuma fonte de alimentação extra para varias antenas. 
Todas as antenas são a prova de agua / mau tempo. 
 
ANTENA DE 2 CAMPOS 

 

• Tamanho: 26cm x 20cm x 3,5cm 

• Campos: 2 

• Power com sistema LED 

• Tamanho do cabo: 3.5 mts. 
 

ANTENA DE 4 CAMPOS 

 

• Tamanho: 52cm x 20cm x 3,5cm 

• Campos: 4 

• Power com sistema LED 

• Tamanho do cabo: 3.5 mts. 
 

ANTENA DE 6 CAMPOS 

 

• Tamanho: 74cm x 20cm x 4,5cm 

• Campos: 6 

• Tamanho do cabo: 3.5 mts. 
 

 

Antenas PAMPA – Accesorios 

CONTROLADOR DE ANTENAS 

 

Esta estação é usada quando se precisa de ligar até 4 antenas em simultaneo. Não 
precisa de energía extra. 

CABLE PARA ANTENAS 

 

Cabo para prolongamento entre a antena e o relogio. 
Tamanho máximo de cabo: 20 metros. 
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Chips  

Os chips PAMPA, são fabricados com a ultima tecnología. Eles usam o sistema Philips HITAG-S 256 bits. 
Este chip é fabricado pela Philips especialmente para pombos correios. 
Apenas pesa 1.2 gramas, e temu m grande poder de transferencia de dados. 
 
Cada chips temu m código de segurança único, que gera em cada encestamento, a modo que não seja 
possivel fazer nenhuma irregularidade. 
 
 

Pampa SMS 

� Receba as chegadas dos seus pombos no seu 
telemovel 

 
� Muito stock 

 
� O melhor preço 

 

Com o acessorio PAMPA SMS, pode receber confortavelmente a chegada dos seus pombos no seu 
telemovel.  
Pode escolher modo concurso ou treino, ou os dois em simultaneo. 
 
LIGAÇÕES: 
 

 

1. Reloj 3. Módulo 
PAMPA SMS 

2. Cable de conexión RELOJ - SMS 

4. Fuente 

 

� Chip Phillips HitagS de 256 bits 
 
� Preto, Vermelho, Azul, Verde ou Amarelo 

 
� Sempre muito stock 

 
� O melhor preço do mercado 
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GPS 

 

GPS de ultima geração Sirf III 
Sistema Led 
OPCIONAL (Não incluído) 

CHAVE DE AUTORIZAÇÃO 

 

Chave de autorização  

TRANSFORMADOR Y CABOS 

 

1 x Transformador 12v @ 1A 
1 x Cabo Ligação: CLUBSYSTEM – RELOJ 
1 x Cabo extensão para o GPS (4mts) 
1 x Cabo para o: RELOJ – PC 
1 x Cabo de ligação: CLUBSYSTEM – IMPRESORA 
 

MANUAL DE UTILIZADOR 

 

 
Manual completo que o vai ajudar passo a passo em qualquer situação. 

 

Clubsystem  

� Facil de usar 
 
� GPS para acerto da hora 

 
� Chave de autorização  

 
� Nao precisa de computador 

Com este sistema voce pode encestar fácilmente e com máxima rapidez. 
Permite visualizar os dados do seus pombos ao encestar com a máxima informacao disponivel. 
Pode imprimir, concursos / treinos directamente para a impresor EPSON LX-300 ou outra qualquer USB 
usando o software do seu computador. 

Clubsystem – Accesorios  

Acessorios no sistema PAMPA para a colectividade: 
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Garantía 

O sistema PAMPA tem 1 ano de garantía contra qualquer defeito de fabrico. 
Tem apoio vitalicio via internet. 

Assistencia Tecnica 
 

Todos os nossos sistemas são fabricados na ARGENTINA, garante a disponibilidade de todos os 
componentes e acessorios. 
 
Reparaçãoes são feitas por pessoal qualificado. 
 

Instalação
ción 

A instalação e utilização de toda a nossa linha de equipamentos é simples.  
Junto com a equipe, onde uma etapa manual a passo como instalar e usar o equipamento ligado 
detalhado.  
Para providenciar a entrega, por favor entre em contato com o vendedor. 

Contato 

 
Mail: brasil@entradaspampa.com 
Web: www.entradaspampa.com 
Facebook:  facebook.com/entradaspampa 
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