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1. BRICON X-treme: 

- Klok begrenst tot maximum 1000 duiven 

- Keuze van aansluitbare antennes   1-,2-,4- en 6-veldantennes ( mengbaar )  

- Maximum van 16 antennes aansluitbaar 

- 20 vluchten per week mogelijk. 

- Volledig automatisch opstarten, aansluiten is voldoende. 

- Ingebouwde DUO functie zodat u met 2 klokken kan inkorven voor dezelfde vlucht. 

- Controle over de aangesloten antennes. 

- Zeer eenvoudige montage. 

- Zeer betrouwbare en eenvoudige werking met grafische menu structuur. 

- U krijgt informatie tijdens het constateren en dit per duif. 

- Geen verkeerde handeling mogelijk tijdens het constateren. 

- Constateren van trainingsduiven tijdens de wedstrijden en is ook uitschakelbaar. 

- De klok kan geplaatst worden waar u de duiven zit op te wachten 

- Tot 200m kabel aansluitbaar 

- Ingebouwd alarm en LED. 

- Verlichte en grafische display. 

- PC communicatie via USB, geen extra voeding voor nodig. 

- Afdrukken met meegeleverd PC programma. 

- Automatisch aanmelden van uw duiven via Monitor PC programma (gratis bijgeleverd). 

- Via het grote scherm van een PC of aangesloten TV heeft u een zeer goed overzicht van al uw 

geconstateerde duiven. 

- Aanwijzen van getekende duiven via hetzelfde bijgeleverde PC programma. 

2. Speedy X-treme: 
- Klok tot maximum 300 duiven 

- Keuze van aansluitbare antennes   1-,2-,4- en 6-veldantennes ( mengbaar )  

- Maximum van 6 antennes aansluitbaar 

- 16 vluchten per week mogelijk. 

- Volledig automatisch opstarten, aansluiten is voldoende. 

- Ingebouwde DUO functie zodat u met 2 klokken kan inkorven voor dezelfde vlucht. 

- Controle over de aangesloten antennes. 

- Zeer eenvoudige montage. 

- Zeer betrouwbare en eenvoudige werking met grafische menu structuur. 

- U krijgt informatie tijdens het constateren en dit per duif. 

- Geen verkeerde handeling mogelijk tijdens het constateren. 

- Constateren van trainingsduiven tijdens de wedstrijden. 

- De klok kan geplaatst worden waar u de duiven zit op te wachten 

- Tot 150m kabel aansluitbaar 

- Ingebouwd alarm. 

- Verlichte en grafische display. 

- PC communicatie via USB, geen extra voeding voor nodig. 

- Afdrukken met meegeleverd PC programma. 

- Automatisch aanmelden van uw duiven via Monitor PC programma (gratis bijgeleverd). 

- Via het grote scherm van een PC of aangesloten TV heeft u een zeer goed overzicht van al uw 

geconstateerde duiven. 

- Aanwijzen van getekende duiven via hetzelfde bijgeleverde PC programma. 

3. Speedy: 
- Klok tot maximum 200 duiven 

- Keuze van aansluitbare antennes   1-,2-,4- en 6-veldantennes ( mengbaar )  

- Maximum van 4 antennes aansluitbaar 

- 8 vluchten per week mogelijk. 

- Volledig automatisch opstarten, aansluiten is voldoende. 

- Controle over de aangesloten antennes. 

- Zeer eenvoudige montage. 

- Zeer betrouwbare en eenvoudige werking met grafische menu structuur. 

- U krijgt informatie tijdens het constateren en dit per duif. 

- Geen verkeerde handeling mogelijk tijdens het constateren. 

- Constateren van trainingsduiven tijdens de wedstrijden. 

- De klok kan geplaatst worden waar u de duiven zit op te wachten 

- Tot 150m kabel aansluitbaar 

- Verlichte en grafische display. 

 



4. Houder voor Speedy: Bijgeleverd bij elke Speedy of Speedy X-treme. 

 

5. BRICON +: 2e klok, wordt gebruikt om met de hoofdklok te kunnen inkorven terwijl er nog vluchten moeten vallen. 

 

6. 1V Hokantenne: 25cm diep en 14cm breed 

 

7. 2V Hokantenne: 25cm diep en 28cm breed 

 

8. 4V Hokantenne: 25cm diep en 50cm breed 

 

9. 6V Hokantenne: 25cm diep en 70cm breed 

 

10. Antenne koppelstuk: Vaste kabel van 2m met een koppelstuk met 12V ingang en een LED die de spanning meet. 

 

G-Model Hokantennes: 

 Tot 2,5 maal sneller om ringen te detecteren. 

 Geoptimaliseerd voor het gebruik van HT-S chip ringen (BRICON 5000). 

 Nieuwe plastieke behuizing die beter bestand is tegen alle weersinvloeden. 

 Bestatiging op de ganse breedte en 17cm diepte, geen loze ruimtes. 

 Makkelijk in te bouwen. 

 Kan zowel in koude als warme omstandigheden functioneren. 

 Gaat automatisch in standby als je de klok afkoppeld en verbruikt dan slechts 10%. 

 De 4V en 6V kunnen naast elkaar geplaatst worden om één grote antenne te vormen (ook achter elkaar). 

 

11. BRICON 5000 - Classic: HT-S Transponder in de klassieke behuizing. Hoge performantie. 

 

12. BRICON 5000 - NT Stick: Zelfde transponder als de Classic maar in een kleinere behuizing. 

 

13. Clip container: Met deze container kan u de Stick bevestigen aan een klassieke bondsring. 

 

14. Kleurring: Hiermee bevestigd u de Stick zoals de Classic maar heeft u een keuze uit een 15-tal kleuren. 

 

15. Combi: De stick kan ook bevestigd worden in de speciale combi bondsring. 

 

16. Clubmaster: Alles omvattend toestel voor de club, reeds voorzien van USB connectie en een speciaal ontworpen  

  PC programma (BCE) waar u als club een overzicht behoud van alle koppelingen per lid.  

  Deze club master is ook voorzien om gegevens van de klokken op een snelle en veilige manier naar de  

  desbetreffende calculatie software te sturen. 

 

17. Eenvoudige club antenne: Niet van toepassing in België 

 

 

Live results met briconweb.com: Het aanmelden van duiven wordt bij BRICON gecentraliseerd op een online platform. 

Dit platform zal elke aanmelding (zowel manuale als geautomatiseerde vanuit de klok) verzamelen en klasseren volgens 

snelheid. U kan de server vinden op www.briconweb.com. 

 

  Voor Belgïë is er nu ook een overkoepelende server waar alle aanmeldingen nationaal op samenvloeien: 

 

     www.kbdb-online.be of www.rfcb-online.be 
 

 

 

 

 

Voor extra informatie kan u altijd terecht bij één van onze verkopers of op 

www.bricon.be 

 


