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ToE - nová cesta distribuce času pro hodinové systémy, IT aplikace a řízení
systémové techniky budov
Synchronizace hodinových systémů a časových serverů protokolem NTP v síti Ethernet využívá při synchronizaci času moderních technologií. Základem
systému je časový NTP server synchronizovaný přijímačem GPS nebo DCF 77. Další zařízení získávají přesný čas z tohoto serveru prostřednictvím protokolu
NTP (Network Time Protocol). Tím je zaručen absolutně přesný čas všech zařízení v síti.
Synchronizací času hodin, hodinových systémů a časových serverů pomocí sítě získáte značné výhody:
•
nižší náklady na provoz síťových hodin
•
připojení téměř neomezeného počtu podružných hodin do sítě Ethernet bez potřeby dalších přijímačů časového signálu
•
stejný, přesný čas na všech komponentech sítě
•
zapojení hlavních hodin přímo do sítě Ethernet
•
volbu dalších časově závislých spínacích a řídicích funkcí pro řízení inteligentních budov a dalších připojených zařízení
•
kontrolu funkce a konfigurace systému jednotného času z jakéhokoliv počítače v síti
•
nesprávná činnost, chybová hlášení a alarmy jsou signalizovány pomocí relé - alarm, pomocí SNMP trapu nebo e-mailu
•
možnost zapojení hodin nekompatibilních s LAN do sítě Ethernet
•
provoz bez hlavních hodin

MOBATIME časové servery a síťové hlavní hodiny
Časové servery MOBATIME byly speciálně vyvinuty jako síťové NTP servery. Zajišťují NTP službu pro zařízení a systémy připojené k síti. Časový server
je synchronizován přijímačem časového signálu DCF 77 / GPS nebo prostřednictvím jiného NTP serveru v lokální síti.
NTP časový server DTS 4135
Přesný, výkonný NTP časový server, synchronizace radiosignálem DCF 77,
GPS nebo IRIG-B/AFNOR.
•
lze vytvořit redundantní systém propojený optickým kabelem,
optický kabel zajišťuje absolutně stejný čas obou zařízení
•
možnost redundantního napájení se sledováním jednotlivých zdrojů
•
NTP časový zdroj pro hodiny a systémy pro distribuci času.
•
NTP nebo SNTP požadavky: max. počet 250 požadavků / s.
NTP časový server a síťové hlavní hodiny DTS 480x
Lze je využít jako časový server pro počítačové systémy stejně jako hlavní hodiny
pro synchronizaci podružných hodin, s možností monitorování připojených
zařízení. Hlavní hodiny DTS lze ovládat buď prostřednictvím sériového rozhraní
nebo přes aplikaci Telnet MOBA NMS
Uplatnění
•
pro synchronizaci serverů, pracovních stanic v oddělených nebo jinak
zabezpečených počítačových sítích
•
pro řízení podružných hodin, které mají být synchronizovány s lokální
počítačovou sítí
Síťový interface pro hodiny
Síťový interface umožňuje synchronizaci podružných hodin v prostředí sítí LAN, pokud nejsou vybaveny síťovým rozhraním.
NCI síťový hodinový interface poskytuje NTP synchronizaci pro většinu podružných a
hlavních hodin MOBATIME
•
•
•

přijímá NTP MULTICAST pakety vysílané standardním multicast časovým serverem
NTP prostřednictvím sítě LAN, NTP pakety přenáší čas v UTC (GMT)
zobrazení lokálního času výběrem požadované časové zóny, interface poskytuje 52
standardních časových zón nastavitelných pomocí přepínačů
Výstup - kód MOBALine používaný pro řízení běžných typů samostavitelných hodin
- časový signál DCF pro synchronizaci hlavních a podružných hodin

NMI síťový MOBALine interface slouží jako síťové rozhraní mezi NTP a
MOBALine, synchronizace NTP UTC unicast nebo multicast
•
•
•
•

výstup -MOBALine výstup až pro dvanáct samostavitelných podružných hodin
- časový signál DCF 77, pasivní proudová smyčka
napájení PoE, třída 2
koncová kabeláž dvoužilovým vodičem (bez topologie)
nastavení a administrace a monitoring přes MOBA NMS
4
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MOBA NMS
MOBA NMS (Network management software) pro správu MOBATIME síťových zařízení. Pomocí této aplikace budete mít plnou kontrolu nad všemi
zařízeními MOBATIME ve vaší síti.
Hlavní vlastnosti
•

centrální správa všech síťových MOBATIME hlavních hodin, časových
serverů a podružných hodin (analogových i digitálních)

•

vytváření skupin zařízení, přesunutí / třídění zařízení přetažením
pro snadnější správu a dozor.

•

ovládá, nastavuje a spravuje současně více než 1000 zařízení v síti

•

•

ve srovnání s nastavením přes webovou stránku jednotlivě pro každé
zařízení spravuje MOBA NMS všechna zařízení centrálně

uložení a načtení vytvořeného nastavení se všemi skupinami a
zařízeními

•

funkce automatické detekce zařízení pro multicast a unicast (skenování
zvoleného rozsahu IP adres) komunikaci

SW MOBA-NMS je založený na platformě Java a je tedy nezávislý
na operačních systémech (Windows, Linux).

•

intuitivní uživatelské rozhraní, s dobře známými prvky (jako je
přetažení, atd.)

•

je k dispozici pro stažení s integrovanou funkcí on-line aktualizace
na nové verze

•

•
•

čtení a změna nastavení zařízení pomocí pohodlného uživatelského
rozhraní
možnost zobrazení stavu zařízení, vnitřního času, chyb a alarmu
každého zařízení, chyby a alarmy se navíc zobrazují na úrovni skupiny.
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ToE systémové prvky
Hlavní rysy:
• komponenty mohou být adresovány jak unicast tak multicast
• instalace, uvedení do provozu, provoz, monitorování, údržbu a aktualizace z jednoho místa umožňuje MOBA-NMS
• samostavitelné hodinové strojky a hodiny
• konfigurace, napájení a monitorování přes Ethernet
NTP hodinové strojky SAN 40 / SEN 40 pro interiérové hodiny do průměru 40 cm
nebo NU 190 pro hodiny do průměru 80 cm
samostavitelné hodinové strojky jsou synchronizovány přímo ze sítě přes NTP
a napájeny PoE (NBU 190: PoE / 24 VDC)
SAN 40 / SEN 40

3218

NBU 190

TREND

FLEX

3711

•

podružné interiérové analogové hodiny model 3218, 3711nebo FLEX
do průměru 40 cm

•

podružné interiérové analogové hodiny model FLEX
o průměru 50 – 80 cm, pro NTP multicast nebo unicast synchronizaci,
se strojkem NBU 190, napájení PoE nebo 24 VDC

•

podružné exteriérové analogové hodiny model METROLINE nebo METRO
o průměru 40, 50, 60, 80 cm, pro NTP multicast nebo unicast synchronizaci,
se strojkem NBU 190, napájení PoE a / nebo 24 VDC

•

podružné interiérové analogové hodiny model TREND
o průměru 30 nebo 40 cm, samostavitelné Ethernet /NTP/ PoE, napájení PoE

METROLINE

• digitální hodiny řady DC, DK, DA a SLH – DC synchronizace NTP

multicast nebo unicast v síti Ethernet nebo WiFi,
napájení PoE nebo 230 VAC

řada DA

řada DC

řada DK

• exteriérové digitální hodiny řady DE s vestavěným interface

pro NTP multicast nebo unicast synchronizaci v síti LAN,
napájení 230 VAC

řada DE

• LED informační panely řady DO a DP synchronizace NTP

multicast nebo unicast v síti Ethernet, napájení 230 VAC /
max. 400 VAC

Exteriérový informační panel řada DO
6
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MOBATIME časové servery a hlavní hodiny
Síťové hlavní hodiny a NTP časový server DTS 4801 / DTS 4802
DTS (Distributed Time System) je systém vyvinutý pro propojení decentralizovaných hlavních hodin, podružných hodinových linek a časových serverů.
Jako spojení je používáno LAN (Ethernet). DTS lze centrálně řídit a monitorovat.
Uplatnění
•

DTS 480x jsou hlavní hodiny pro použití v síťovém prostředí. Mohou být synchronizovány z
NTP serveru nebo být použity jako NTP server. Navíc může být časový údaj
synchronizován DCF nebo GPS signálem (např. GPS 4500).

•

jako hlavní hodiny mají výstup samostavitelnou podružnou linku MOBALine (se spínací
funkcí pro osvětlení hodin, spínacích programů a nastavení světových časů)
nebo alternativně podružnou linku řízenou minutovými impulsy.

•

DTS 480x generuje sériové telegramy a odesílá je po RS485 (jen DTS 4801) nebo RS232.
DTS 4801 řídí až 31 zařízení po monitorované lince RS485 (s funkcí spínání podsvětlení
hodin).

•

DTS 480x mohou řídit NTP podružné hodiny včetně přenosu časových zón s použitím
adresování multicast.

•

zařízení je navrženo pro montáž do skříně Rack 19"

DTS - pohled na přední panel s LED diodami, displejem a konektory

Konektory

Funkce tlačítek
na displeji se zobrazuje aktuální stav hlavních hodin DTS 4801/4802
•
čas / datum
•
aktuální časový zdroj
•
•
•
•
•
•

Stratum DTS 480x.masterclock
čas linky MOBALine / Impulsní linky

•

LAN konektor RJ45, 10 / 100 Mbit

•

PC terminal konektor, RS 232 Sub-D 9p

•

USB konektor pro aktualizaci software, obsluhu nebo
načítání souborů (spínací programy, telegramy)

verzi Software
IPv4 adresu
IPv6 adresu -souhrn alarmů
aktuální alarmy

DTS - pohled na zadní panel s konektory

Konektory
•

AC napájení 90—240 V, 50 / 60 Hz, 0,4 - 0,1 A

•

4801: 1x MOBALine nebo linka

•

DC napěťový vstup: 24 - 28 V, 1,5 A

•

4802: 2x MOBALine nebo impulsní linka

•

4 vstupy alarmu nebo kontrolních vstupů

•

IRIG-B/AFNOR (volba)

•

DCF vstup

•

1x hodinová linka RS 485

•

DCF nebo pulsní výstup

•

Interface RS 232 pro soubory se skriptem
naprogramované seriové zprávy

•

24 VDC výstup pro GPS 4500
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DTS 4802 masterclock
jako NTP server a hlavní hodiny

DTS 4802 masterclock jako hlavní hodiny
synchronizované NTP serverem

DTS 4802 masterclock jako hlavní hodiny

DTS 4802 masterclock jako NTP časový server
•

synchronizovaný časovým signálem (DCF 77 nebo GPS)
nebo NTP servery (LAN / internet)

•

hlavní hodiny s impulsní a / nebo MOBALine linkou

•

NTP služby server a klient mohou být aktivní současně

•

dálkové spínání externích zařízení přes kanálová relé,
programování spínání přes LAN, přenos řídící informace

•

s impulsní a / nebo MOBALine linkou

•

pro synchronizaci a sledování standardních hlavních

Využití zejména v průmyslu, nemocnicích, bankách a všude
tam, kde univerzální technické řešení vyžaduje různé druhy
časových signálů pro zařízení, která mají být synchronizována.

Využití zejména po školy (hodiny se zvoněním),
univerzity, nemocnice atd.
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Technická data
MOBALine nebo impulsní linka: nastavitelný proudový limit, do 100 ks podružných hodin, celkový
proud 700 mA

Výstupy časového signálu

DTS.4801

DTS.4802

1

2

NTP / SNTP (server)

√

NTP podružné hodiny se serverem časových zón

√

hodinová linka RS 485 pro připojení až 31 koncových zařízení (DC 57, SU 190, DMU 140…)

√

DCF časový výstup (pasivní proudová smyčka) nebo pulsní výstup

√

IRIG, AFNOR, DCF-FSK:Ri < 600 Ω (linka konfigurována pro MOBALine)
sériový interface RS 232 / 485, datový telegram definovatelný skriptem
NTP klient

volitelně
RS 232 / 485

RS 232
√

NTP server, max. počet NTP a SNTP požadavků

250 požadavků / s

SNMP V1, V2c, V3 (get, put, notification, trap) s MD5 autentizací a kódováním DES

√

email pro hlášení alarmu (možnost 2 adres)

√

čas, datum, FTP (pro aktualizaci)

√

časová synchronizace a sledování z MTC (Master Time Center)

√

10BaseT / 100Base TX (IEEE 802.3)

√

Auto-negotiation / manuální nastavení

√

IP konfigurace

DHCP, statická IP

√

Sériový interface

D-Sub 9 (38400, 8, bez parity, bez řízení toku)

√

sériové rozhraní přes RS 232 (přední strana, sub-D 9pmale)

√

Telnet nebo SSH přes LAN, také možno s SNMP

√

USB konektor pro update SW údržbu (přesun konfiurace a log souborů) nebo stažení souborů
(např. programování spínacích funkcí)

√

LED indikace

napájení, synchronizace, aktivita LAN, alarm DCF vstup

√

Displej

displej pro zobrazení stavu: čas, datum, IP adresa, alarm, DCF vstup

√

Výpočet lokálního času

automatický, naprogramovaná změna na letní čas, 80 přednastavených časových zón, 20 volně
programovatelných vstupů časových zón. Pro každý výstup lze přiřadit časovou zónu zvlášť (UTC
nebo lokální čas)

√

Síťové služby

Síťový interface

Nastavení komunikace

synchronizace NTP nebo GPS (GPS 4500)

typicky <±0,5 ms

synchronizace DCF (AD 650)
Přesnost

typicky <±0,5 ms

bez synchronizace (při 20°C ± 5°C)

<±0,1 s / den (<ppm)

(Po 24 hodinách synchronizace z časového zdroje)
pozn.: Pro NTP synchronizaci může být přesnost nižší, závisí na síti - topologie, vytížení
externí NTP / SNTP server (programovatelné 4 NTP zdroje)

√

DCF přijímač (pasivní proudová smyčka, např. AD 650)

√

GPS přijímač (pasivní proudová smyčka, např. GPS 4500)

√

4 vstupy pro připojení alarmu

pro připojení externích zařízení / kontrolní vstupy např. pro externí senzory

√

Alarm

bezpotenciálový kontakt pro signalizaci chybových stavů (rozpojeno ->alarm)

√

AC vstup: 90 – 240 VAC, 50 – 60 Hz / max. 30 VA

√

DC vstup: 24 – 28 VDC / 1,5 A (28 V požadováno pro MOBALine)

√

Externí zdroje časového signálu

Napájení

DC výstup: nominální 28 VDC, max. 400 mA, pro napájení např. GPS 4500
Prostředí

√

provozní teplota:

-5°C až +50°C

relativní vlhkost:

10% až 90% bez kondenzace

Záloha chodu

pasivní

Rozměry (š x v x h)

instalace do skříně Rack 19” 1 HU

√
483 x 44 x 125 mm
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Síťové hlavní hodiny a NTP časové servery DTS 41xx.timeserver
precizní časové zdroje ušité na míru
Společné vlastnosti časových serverů DTS.41xx.
•

jsou vysoce přesné a jejich inteligentní koncept redundantního provozu
nabízí vysokou spolehlivost a dostupnost

•

mohou být synchronizovány přijímačem časového signálu (GNSS 3000,
GPS 4500 nebo IRIG / AFNOR * časového zdroje) nebo jiného NTP
časového serveru v lokální síti nebo internetu
* IRIG/ANFOR pouze u DTS 4135 a 4138

•

mohou synchronizovat všechny podružné hodiny s NTP hodinovým strojkem, hodiny s interface NMI (Network MOBALine Interface) a digitální
hodiny

•

slouží jako precizní zdroj referenčního času časový pro sub-systémy v
průmyslovém prostředí.

•

mohou být konfigurovány a monitorovány pomocí SW MOBA-NMS
(Network Management System)

•

vysokého stupně spolehlivosti a dostupnosti lze dosáhnout redundantním
zapojením, kde jsou dva časové servery DTS.41xx propojeny optickými
kabely. Alarmy jsou signalizovány pomocí relé, SNMP zprávami nebo
e-maily

Příklad zapojení DTS.4138

Rozdíly mezi jednotlivými modely a oblasti aplikací:
DTS 4128.timeserver

hlavní rozdíly
•
•

DTS 4135/36.timeserver

ekonomický NTP server
napájení: 24V DC

hlavní rozdíly
•
•
•
•
•
•
•

DTS 4138.timeserver

typické aplikace

typické aplikace

multifunkční NTP server
řada rozhraní IRIG / AFNOR
ve dvou skupinách
sériové rozhraní s konfigurovatelným
časovým telegramem RS 232/422
precizní pulzní / frekvenční výstup DCF 77
možnost redundantního napájecího zdroje
1 síťový, 2 x 24 VDC

•
•
•

Tam, kde je požadován univerzální výstup
časové informace:
• železniční stanice
• metra
• letiště

DTS 4136.timeserver
OCXO Quartz pro přesný chod během
výpadku napájení

hlavní rozdíly
•

Pokud je požadováno jen NTP :
• elektrárny
• IT aplikace
• průmysl

typické aplikace

2 elektricky a logicky oddělené LAN
porty pro připojení do dvou nezávislých sítí
multifunkční časové výstupy v jedné
skupině
možnost redundantního napájecího zdroje
2 x 24 VDC
10

Pokud oddělené sítě požadují NTP čas:
elektrárny
• letiště
• automatizace budov
•
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Technická data

DTS.4128

DTS.4135

DTS.4136

DTS.4138

-

2 přesné výstupy,
každý - 50 Ohm
RS 422
optočlen

2 přesné výstupy,
každý - 50 Ohm
RS 422
optočlen

1 přesný výstup,
každý - 50 Ohm
- RS 422
- optočlen

NTP server + server časových zón

1

1

1

1 na 2 rozhraních

DCF CL (proudová smyčka), pasivní výstup

1

1

1

1

přesné pulsy/frekvence/DCF výstup na RS422 a CL

-

2

2

1

sériové výstupy s nastavitelnými časovými telegramy

-

IRIG, AFNOR, DCF/FSK

Výstupy časového signálu

Síťové služby

2; RS 232 / 422 / 485 (RS 422: jen výstup)

NTP klient

√

NTP V4 (V3 kompatibilní)

√

NTP server, peer, broadcast, multicast

√

SNTP

√

DATE, TIME

√

MD5 autentizace

-

√

Telnet, SSH, FTP—vypínatelný

√

SNMP traps

2Vc / V3

SNMP get, put

Síťový interface

IP konfigurace

√

IPv6 support

√

Ethernet

1

√
1

1

10BaseT / 100Base TX (IEEE 802.3)

√

DHCP

√

Statická IP

√

USB

pro update

GBIC-Link

pro redundantní zapojení, automatická konfigurace master-slave

√

NTP / SNTP server

√

DCF přijímač (pasivní proudová smyčka, např. AD 650)

√

GPS přijímač (pasivní proudová smyčka, např. GPS 4500)

√

Externí zdroje časového
signálu

-

IRIG-B

Přesnost

√

-

√

NTP server vzhledem k GPS (DCF vstup)

typicky <±0,1 ms

DCF výstup vzhledem k GPS (DCF vstup)

typicky <±0,01 ms

záloha RTC (po 24 h synchronizace z časového zdroje) při 20°C ± 5°C

<± 10 ms /den

<± 1 ms /den

master—slave, pro redundantní zapojení
TCXO oscilátor

√

√

-

√

OCXO oscilátor

-

-

√

-

IRIG (analogový) vzhledem k GPS (DCF vstup)

-

<±0,1 ms
<±0,01 ms

IRIG (digitální) vzhledem k GPS (DCF vstup)

-

reálný čas (vypínatelný)

-

1

Displej

2 řádky, 16 znaků / řádek

-

√

MOBA-NMS

√

Telnet

√

SSH

√

RS 232 (PC terminal)

√

SNMP (V2c/V3 get, put)

√

relé
Alarm — výstupy

√

SMNP traps

2Vc / V3

e-mail

√

Alarm — vstup

Napájení

Rozměry (š x v x h)

<± 10 ms /den

typicky <±0,001 ms

RTC

Řízení provozu

2

1

redundantní napájení (síť+DC nebo DC+DC)

-

√

√

jen DC+DC

Síť

-

85..265 VAC

85..265 VAC

-

DC

1 x 22..29 VDC

2 x 22..29 VDC
483 x 44 x 125 mm

instalace do skříně Rack 19” 1 HE
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Síťový časový server NTS
NTS je časový server pro použití v síťových prostředích. Synchronizuje čas prostřednictvím protokolu NTP nebo eventuálně pomocí přijímače časového
signálu DCF nebo GPS (GPS 4500). NTS lze použít jako NTP server, může řídit NTP podružné hodiny včetně přenosu časových zón, s použitím adresování
multicast nebo unicast. Jako hlavní hodiny synchronizuje NTS podružné hlavní hodiny nebo zařízení se vstupem DCF, případně také generuje synchronizační
impulsy. NTS může posílat upozornění prostřednictvím e-mailů, jakož i SNMP notifikace. SNMP lze použít pro konfiguraci a kontrolu stavu NTS systému.

Výhody:
•
•

•

Síťový časový server LTS

•

jednoduché a pohodlné ovládání
konfigurace, programování, administrace a monitoring
přes LAN pomocí MOBA-NMS software
MOBA-NMS, slouží k ovládání všech síťových zařízení
MOBATIME jako např. NTP analogových a digitálních hodin,
časových serverů DTS a dalších
alternativně, jednoduché ovládací menu je poskytováno přes
Telnet nebo SSH

NTS může být použit jako:
•
NTP server
•
NTP klient s výstupem kódu DCF k synchronizaci dalších podružných hlavních hodin (např. ETC) a dalších zařízení
•
alternativně ke generování synchronizačních impulsů (PPS)
•
NTS může posílat alarmy, e-maily nebo jako SNMP trap
•
SNMP lze použít pro konfiguraci a monitorování stavu systému NTS (Get, Put).

Využití:
Síťový časový server NTS je kompaktní a výkonný NTP časový server s velmi dobrým poměrem cena/výkon. Lze jej použít téměř kdekoli, k synchronizaci
časových systémů, počítačů, požárních hlásičů, systémů audio a video sledování. NTS se synchronizuje přesným časem z vysílače DCF 77 nebo ze
systému GPS.
Alternativně může být synchronizován jiným časovým serverem pomocí protokolu NTP. NTS může synchronizovat LAN podružné hodiny přes multicast
nebo unicast prostřednictvím NTP, včetně přenosu časových zón. Uvedení do provozu a provoz zařízení je jednoduché, nastavení se provádí přes menu
(Telnet nebo SSH) nebo prostřednictvím síťového software pro správu MOBA-NMS.
Možnost synchronizace externího zařízení přes DCF proudovou smyčku (pouze jedno zařízení).
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NTP časový server pro malé sítě

Synchronizace externího zařízení přes DCF
proudovou smyčku (pouze jedno zařízení)

Síťový balíček
Časový systém se sestává z:
•

časový server NTS synchronizovaný přes GPS nebo DCF přijímač

•

digitální a/nebo analogové hodiny

•

SW pro hodiny MOBA-NMS

•

volitelně LAN spínací relé pro spínání školních zvonků, časově
řízeného osvětlení atd., programovatelné pomocí SW

Jakákoliv externí zařízení jako jsou servery, počítače atd. mohou být
synchronizovány přes NTP

Synchronizace různých sítí, např. v několika dceřiných
společnostech firmy, železničních stanicích atd.
Lokální server zajišťuje synchronizaci i v případě, že je spojení z hlavního
serveru přerušeno.
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Technické parametry

Časový server

NTP V4 (plně V3 kompatibilní) - RFC 1305 (Port 123)
SNTP - RFC 2030 (Port 123)
TIME - RFC 868 (Port 37)
DAYTIME - RFC 867 (Port 13)
max. počet NTP a SNTP požadavků za sek.: typicky 250
mód: Server, Broadcast, Multicast

Síťový interface

10BaseT/100 Base TX (IEEE 802.3) autonegotiation / manual
konektor: RJ-45

IP konfigurace

IPv4: pevná IP; IPv6: DHCPv6, autoconfig, pevná IP

Synchronizace času

DCF / GPS 4500 (výstup pro napájení GPS 4500 k dispozici) NTP

Synchronizační výstup

DCF (UTC) nebo pps (konfigurovatelný)

Přesnost

synchronizace GPS (DCF vstup) pro NTP server typicky < ±0,5 ms
synchronizace signálem DCF77 pro NTP server typicky < ±5 ms
NTP klient pro NTP server typicky < ±0.5 ms
GPS (DCF input) nebo NTP klient pro DCF / impulsy typicky < ±2 ms
bez synchronizace < ±0.1 s/den (po 24h synch. z časového zdroje)
− LAN link / speed / activity stav synchronizace času napájení

LED indikace

- DCF in
- inicializace
- alarm

Napájení

Externí napájecí zdroj součástí dodávky 100-240 VAC/50-60 Hz / max. 12 W
nebo 24-28 VDC/200 mA

Výstup DC

20 VDC, max. 100 mA (pro napájení přijímače GPS)

Prostředí

provozní teplota: -5°C až +50°C
relativní vlhkost: 5 % až 95 % bez kondenzace

Záloha času

záloha RTC po dobu min. 5 dnů bez napájení (neobsahuje baterie)

NTP podružné hodiny

1 podružná linka s přenosem časových pásem s použitím multicast nebo unicast

Konfigurace

Telnet nebo SSH, MOBA-NMS přes LAN nebo ovládání SNMP

Montáž
• pro jednoduché položení na rovný povrch je NTS osazeno gumovými
polštářky

• nástěnná montáž pomocí dvou upevňovacích konzol,
• volitelně dva držáky pro montáž do skříně rack
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WTD - Bezdrátové distribuce času
Moderní rádiem řízený systém distribuce času je založen na vysílání časového signálu (868 MHz) ke koncovým zařízením (např. hodinám). Koncová
zařízení jsou vybavena hodinovým strojkem WTD nebo speciálním přijímacím WTD modulem. WTD vysílač lze synchronizovat buď standardními hlavními
hodinami, NTP časovými servery (protokol multicast) nebo přímo přijímači GPS či DCF 77
Výhody
•
•

flexibilita při instalaci hodin a realizaci systému jednotného času
bezdrátový systém synchronizace - odpadá kabeláž

•
•

distribuce na větší vzdálenosti (100 – 200 m), záleží na konstrukci
a vybavení budovy (systém lze rozšířit pomocí WTD opakovačů)
kompatibilní s normou AFNOR NFS 87500

Nová technologie distribuce času nabízí
•

•
•
•
•
•

•
•

vysokou flexibilitu při realizaci nových systémů rozvodu
času nebo snadné rozšíření stávajících systémů,
bez nutnosti kabeláže
jednoduché a ekonomické řešení jednotného času
vysokou spolehlivost synchronizace do vzdálenosti
až 200 m
univerzální využití např. v historických, památkově
chráněných budovách
nízké náklady na instalaci malých hodinových systémů
(např. ve školách)
u současných, běžných instalací umožní rozšíření
a zdokonalení hodinových systémů v budovách
i venkovních prostorách
možnost vestavět vysílač WTD do plastových
kabelových kanálů
použití pro neomezené množství podružných hodin
v dosahu vysílače WTD

Vysílač WTD 868-T

Přijímací modul WTD 868-R

Dvě možnosti synchronizace
• časový kód DCF 77 z hlavních hodin MOBATIME (ETC,
CTC, NMC a dalších s výstupem DCF 77), přijímač
radiosignálu AD 650 nebo GPS 4500
• Network Time Protocol NTP (multicast) prostředí LAN/
Ethernet

Obsluha / údržba
• přepínač pro možnost nastavení ručiček na pozici 12:00 (kontrola polohy
ručiček)
• možnost kontroly správného příjmu signálu při změně výkonu vysílače

Napájení
• externí napájení 5 - 56 VDC (např. z hlavních hodin
MOBATIME s DC výstupem)
• PoE (Power over Ethernet), napájení přes LAN
Automatický výpočet místního času

•

•
•

lze vybrat jednu z 56 předdefinovaných časových zón
nastavením na DIP přepínači
lze vybrat jednu z 15 časových zón přijímaných z časového
serveru (např. síťové hlavní hodiny DTS, LTS)

Volitelný výkon
• podle vzdálenosti podružných hodin lze na vysílači nastavit
výkon na: 25 mW, 125 mW a 500 mW (pro větší vzdálenosti)
Obsluha / údržba
• přepínač pro možnost nastavení ručiček na pozici 12:00
(kontrola polohy ručiček)
• možnost kontroly správného příjmu signálu při změně výkonu
vysílače

Synchronizace
• časová informace je přijímána na frekvenci 868 MHz
Dvě možnosti výstupu časového kódu
WTD 868-RM: MOBALine
WTD 868-RD: DCF 77
Napájení
•
•

5 - 30 VDC z podružných hodin nebo externí napájení

Hodinové strojky SAW xx/SEW x
•

interiérové analogové hodiny série 3218 (Ø 28, 40 cm) a FLEX (Ø 25, 30 a 40 cm)
s rádiovými strojky SAW xx / SEW xx přijímají časovou informaci na základě časového kódu AFNOR NFS 87500, tyto strojky jsou napájeny z baterie; interiérové
hodiny se sekundovou ručičkou jsou osazeny strojky SEW 00 MSP(napájení ze sítě
230 VAC)
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Rozšíření systému WTD v síti LAN

Rozšíření systému WTD pomocí opakovačů
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Vysílací modul

Přijímač

WTD 868-T (vysílač)
Vysílač

střední frekvence: 869,525 MHz
vysílací výkon (nastavitelný ve 3 krocích): 15,125 nebo 500 mW

Synchronizace

LAN prostřednictvím NTP (UTC)
synchronizační vstup (aktivní proudová smyčka) pro synchronizaci časovým
kódem DCF 77 (UTC) z hlavních hodin Mobatime, přijímače GPS nebo DCF 77

Napájení

DC vstup: 15 … 56 VDC nebo
PoE: 48 V (Phantom / Pins 4,5 a 7,8)
konektor DC In disponuje svorkou pro uzemnění

Spotřeba

< 100 mA při 48 V / <300 mA při 15 V

Anténa

konektor SMA pro anténu

Záloha času

1 hod, autonomní chod řízený krystalovou základnou

Přesnost

± 20 ms (při synchronizaci)

Dosah

100 - 200 m (podle struktury budovy)

Konfigurace

2 x 12 DIP přepínač

LED indikace

stav, LAN Link, LAN speed / activity

Rozsah teplot

0—50°C

Relativní vlhkost

10—90 % (bez kondenzace)

Skříňka

nerezavějící ocel, držák pro montáž na stěnu

Rozměry

130 x 65 x 26 mm, hmotnost cca 300 g

WTD 868-Rx (přijímací modul)

Opakovač WTD

Přijímač

střední frekvence:

869,525 MHz

Výstup časového kódu

WTD 868-RM:

MOBALine, lokální čas, max. 20 mA

Ovládací prvky

spouštěcí tlačítko

LED indikace

stav, zelená LED

Napájení

5 V … 30 V, 25 mA, galvanicky oddělené od výstupu časového kódu

Anténa

vestavěná

Záloha času

1 hod, autonomní chod řízený krystalovou základnou

Přesnost

20 ms (při synchronizaci)

Dosah

100 - 200 m (podle struktury budovy)

Rozsah teplot

- 20 … + 70°C

Skříňka

černá, plastová, montáž suchým zipem

Rozměry

70 x 40 x 15 mm, hmotnost 80 g

Propojení

černý propojovací kabel, 0,5 m, 4 x 0,25 mm

WTD Opakovač 868
Přijímač

střední frekvence:
kmitočtové pásmo
modulace:

869,525
MHz100 kHz
FSK ± 25 kHz

Vysílač

střední frekvence:
vysílací výkon (nastavitelný ve 3 krocích):

869,525 MHz
15, 125 nebo 500 mW

LED indikace

1 LED pro spuštění, 2 LED pro indikaci výkonu

Napájení

100 - 240 VAC, 50/60 Hz (napájecí kabel není součástí)

Spotřeba

< 50 mA

Anténa

vestavěná

Záloha času

1 hod, autonomní chod řízený krystalovou základnou

Přesnost

± 20 ms (při synchronizaci)

Dosah

100 - 200 m (podle struktury budovy)

Konfigurace

2x přepínač DIP pro nastavení výkonu, jumper pro spuštění

Rozsah teplot

0 - 50°C

Relativní vlhkost

10 - 90 % (bez kondenzace)

Skříňka

bílá, plastová

Rozměry

115 x 115 x 60 mm, hmotnost cca 300 g
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Dostupné komponenty WTD
•

vysílač WTD 868-T
vstup: LAN, DCF 77, GPS
výstup: rádiem přenášený časový kód (868 MHz)

•

WTD opakovač
vstup: rádiem přenášený časový kód (868 MHz)
výstup: rádiem přenášený časový kód (868 MHz)

•

přijímací modul: WTD 868-RM nebo WTD 868-RD
vstup: časový kód z WTD 868-nebo opakovače
výstup: RM: MOBALine
RD: DCF 77 (pasivní smyčka)

•

síťový adaptér pro WTD868-T
vstup: 100 – 240 VAC
výstup: 24 VDC, 300 mA
interiérové digitální hodiny
DC.57, DC.100, DC.180, DK.57, DA.57, DA.45 a SLH-DC

•

interiérové digitální hodiny vybavené interním přijímacím modulem,
napájení 230 VAC

•

podružné analogové hodiny model 3218
pro průměr číselníku 28 a 40 cm
 s WTD hodinovými strojky SAW xx nebo SEW xx (napájené z baterie)
 s WTD hodinovými strojky SEW xx MPS (napájení ze sítě 230 VAC)

•

podružné hodiny model FLEX
pro průměr číselníku 25 a 30 a 40cm
 s WTD hodinovými strojky SAW xx, nebo SEW xx (napájené z
baterie)
 s WTD hodinovými strojky SEW xx MPS (napájení ze sítě 230 V~)
pro průměr číselníku 50, 60 a 80 cm
 s externím WTDS 868.RD přijímacím modulem
(napájení 230 VAC)

•

exteriérové analogové podružné hodiny Metroline a METRO
s vestavěným přijímacím modulem WTD 868-RM pro bezdrátovou komunikaci,
napájení 230 VAC

•

exteriérové digitální podružné hodiny řady DE
vybavené interním přijímacím modulem napájení 230 VAC
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Hlavní hodiny pro standardní rozvod jednotného času
Hlavní hodiny řídí všechny podružné hodiny, které jsou zapojené na podružné lince a zároveň spouští školní zvonky nebo jiná zařízení připojená na spínací kanál.
Spínací kanál je možné sepnout manuálně, i mimo stanovený program tlačítkem na hlavních hodinách, pokud to vyžaduje situace. Podružné hodiny mohou být analogové nebo digitální. Všechny podružné hodiny jsou zapojeny paralelně.

Hlavní hodiny pro standardní rozvod jednotného času
řada ETC
Univerzální hlavní hodiny ETC (EuroTime Center) pro systémy jednotného času středního rozsahu. Pro své vlastnosti, především pro možnost generování
kódu MOBALine, jsou vhodné i pro náročnější aplikace. Všechna koncová zařízení připojená k MOBALine jsou samostavitelná. Uživatelské rozhraní umožňuje
snadnou a intuitivní obsluhu. Hodiny jsou určeny pro nástěnnou montáž, na lištu DIN nebo do skříně RACK.

Hlavní hodiny řady ETC, provedení na lištu DIN nebo
nástěnnou montáž

Hlavní hodiny řady ETC, provedení do skříně RACK

ETC 14/14R

ETC 24/24R

Hlavní hodiny vhodné pro řízení systémů jednotného času v rozsahu
do 80 ks podružných hodin řízených kódem MOBALine nebo 110 ks
podružných hodin řízených polarizovanými impulsy. Ovládání až 64
vzdálených kanálových relé.

Hlavní hodiny vhodné pro řízení systémů jednotného času v rozsahu
do 110 ks podružných hodin řízených kódem MOBALine nebo do 160 ks
podružných hodin řízených polarizovanými impulsy. Ovládání až 64 vzdálených kanálových relé.

•

1 podružná linka volně nastavitelná, o zátěži

•

- 0,5 A pro MOBALine
- 0,7 A pro polarizované impulsy
4 interní spínací relé

•

•
•
•

2 podružné linky, volně nastavitelné, o celkové zátěži
- 0,7 A pro MOBALine
- 1 A pro polarizované impulsy
4 interní spínací relé
3 logické vstupy AND/OR (např. pro soumrakové spínače)
možnost vytvoření zdvojeného systému pro kompletní zálohu
všech funkcí

Technický popis
Časová základna
•

•
•

Spínací kanály

hodiny jsou řízeny mikroprocesorem a vlastní přesnou krystalovou
základnou s nastavitelnou denní korekcí a zálohováním v případě
výpadku proudu
interní časová základna je vztažena k UTC
možnost synchronizace
− externím časovým signálem DCF 77
− satelitním signálem GPS
− časovým telegramem IF 482

programování
•
týdenní programovací cyklus
•
kapacita 99 týdenních programů
•
programové spínání dle data
•
nastavení příkazů po minutě
•
spínací režim 1 až 99 sekund
•
kapacita 1000 programových řádků
•
editace programu na klávesnici PC nebo ruční spínání
•
možnost sepnout nebo vypnout zvolený kanál nebo kanálové relé

Podružné linky
volitelně nastavitelné na přenos
•
polarizovaných minutových impulsů
•
polarizovaných sekundových impulsů
•
•

•

konzola s přepínači pro ruční spínání kanálů (na přání)

Změna na letní čas a zpět
•
probíhá automaticky podle přidělené časové
zóny

DCF
MOBALine

U všech typů impulsních linek lze nastavit délku impulsu,
pauzy a doběhového cyklu.
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Příklad zapojení hlavních hodin ETC 14/14R,

Příklad zapojení hlavních hodin ETC 24/24R,

podružné linka – MOBALine / impulsní linka

nastavení jedna podružná linka MOBALine, druhá minutová impulsní linka

I/O
další vstupy
•
přijímač radiosignálu DCF 77 & MSF 60
•
přijímač GPS (GPS 4500)
•
RS 422 pro připojení přijímače GPS 3048 (proudová smyčka,
NMEA, TSIP)
•
časový telegram IF 482
další výstupy

Záloha chodu
pasivní
•
paměť pro případ výpadku napájení nebo přetížení podružné linky
•
pro obnovení napájení se podružné hodiny automaticky nastaví
na správný čas ve zrychleném režimu a stav kanálu odpovídá
aktuálnímu času

•
•

DCF 77
reléový kontakt „alarm” pro hlášení chybových stavů

aktivní
•
externí bezúdržbové olovněné akumulátory 2,6 Ah / 24 V

Světové časové zóny
•
80 přednastavených časových zón s informací o změně na letní
čas a zpět
•
20 volně programovatelných vstupů pro časové zóny
•
pro každý vstup nebo výstup lze přidělit časovou zónu zvlášť (např.
lokální pro jednu a UTC pro druhou podružnou linku)
•
možnost zobrazení až 20 rozdílných světových časů na hodinách
připojených k jedné podružné lince MOBALine
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ETC 14

Technické údaje
Výstupní linky

Typ linky

Maximální zatížení

Spínací kanály

ETC 14R

1

1

2

2

MOBALine

√

√

√

√

minutová

√

√

√

√

půlminutová

√

√

√

√

sekundová

√

√

√

√

DCF

√

√

√

√

MOBALine

0,5 A

0,5 A

celkem 0,7 A

celkem 0,7A

impulsy 24 V

0,7 A

0,7A

celkem 1 A

celkem 1 A

interní relé

4

externí relé

64
230 V~, 10 A, 2300 VA

zatížení kontaktů

3

3

√

√

√

√

√

√

√

-

-

√

√

DCF 77

√

√

√

√

GPS

√

√

√

√

MSF60

√

√

√

√

RS 422

√

√

√

√

max. 45 VA

max. 45 VA

max. 60 VA

max. 60 VA

<1,5 A

<1,5 A

<2 A

<2 A

-

-

DCF 77

√

RS 232, RS 422
výstup Alarm

1000

programové řádky

Vstupní synchronizace

Napájecí napětí/příkon

85 … 250 VAC ±10% 50 Hz
22 … 30 VDC

Přesnost při 20 až 25°C

bez synchronizace

± 0,1 s/den

se synchronizací

± 10 ms, automatická kalibrace časové základy

Hmotnost
Rozměry v mm
(Š x V x H)

ETC 24R

počet

vstupy pro senzory

Další vstupy

ETC 24

cca 2 kg
483 x 88 x 80

RACK 19´´ 2HU
montáž na DIN lištu
nebo nástěnná montáž

202 x 145 x 64

483 x 88 x 80
202 x 145 x 64

Doplňky
Aktivní záloha chodu
Přijímač radiosignálu

Přijímač GPS
Konzola s přepínači
pro manuální spínání
Přepínací jednotka
pro zdvojené systémy

Pb akumulátory 2,3 Ah, 24 V

√

√

√

√

AD 650

√

√

√

√

AD 10

√

√

√

√

GPS 4500

√

√

√

√

GPS 3148

√

√

√

√

RSC

√

-

√

—

RSC.R

-

√

ECO

-

-
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√
-

√

řada HN 60
hlavní hodiny řízené radiosignálem DCF77 nebo GPS
Hlavní hodiny v provedení mini vhodné pro řízení malých systémů jednotného času do 20 nebo 100 ks (dle typu) podružných hodin. Hodiny jsou určeny k montáži na lištu DIN nebo zabudování do skříně RACK. Pro své vlastnosti nacházejí využití hlavně ve školách, menších a středních provozech.
1 nebo 2 podružné linky, 1, 2 nebo 5 programovatelných reléových kontaktů, týdenní program, až 399 programových řádků. Dle varianty možnost až
čtyř přídavných relé, audio výstupu, spínacího modulu pro odbíjení.

Spínací kanál

Základní vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•

LCD display 2 x 1 6 znaků
snadná obsluha 6 tlačítky na předním panelu
uživatelsky přehledné menu v češtině
podpora více jazyků
sledování kvality příjmu signálu DCF 77 nebo
GPS
možnost konfigurace libovolné časové zóny
napájení ze sítě 230 VAC nebo 12 / 24 VDC

volně konfigurovatelný na základě
•
•
•

týdenního programovacího cyklu, až 399 programovatelných řádků
astronomického kalendáře s výpočtem času východu a západu slunce
založený na zadání zeměpisných souřadnic
ručního přepínání s různými režimy (ON / OFF, tlačítko, časovač)

Záloha chodu
pasivní
•

Časová základna
Hodiny jsou řízeny mikroprocesorem a vlastní přesnou krystalovou základnou.
Výpočet místního času s automatickou DST dle nastavené zóny
ze standardní tabulky časových pásem.

•
•

volně nastavitelná pro přenos
•
•
•
•

interní záložní baterie pro RTC v případě výpadku napájení
po obnovení napájení se podružné hodiny automaticky nastaví
na správný čas ve zrychleném režimu, stav linky odpovídá
aktuálnímu času

aktivní

Podružná linka
•

•

MOBALine
sériového kódu MOBATIME
polarizovaných minutových impulzů
polarizovaných půlminutových impulzů
polarizovaných sekundových impulzů

interní obvod pro napájení akumulátorů
volitelně externí zálohovací bezúdržbové olověné akumulátory

Ostatní I/O
•
4 univerzální spínací výstupy OC (např. pro spínání odbíjení)
•
volitelně RS 485

Délka impulzu, délka mezery a typ cyklu lze nastavit pro všechny
typy impulzních linek.
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Technický popis
Standardní typy na DIN lištu

Typy pro montáž do racku

Základní specifikace
•
1 podružná linka 24 V o celkové zátěži 150 mA,
(pro řízení cca 20 ks analogových hodin)
•
1 podružná linka 24 V o celkové zátěži 600 mA,
(pro řízení cca 100 ks analogových hodin)
pro provedení HN 6xe
•
1 interní spínací relé 6 A / 250 VAC
•
výstup 24 VDC, max. 200 mA
•
výstup 14 VDC, max. 200 mA pro nabíjení akumulátoru
•
4 digitální výstupy OC (otevřený kolektor), max. spínatelný proud
na 4 výstupech 100 mA
•
USB pro nahrávání spínacích programů
•
montáž na lištu DIN 6M

Základní specifikace HN 60.R / HN 60e.R
•
1 podružná linka 24 V o celkové zátěži 150 mA,
(pro řízení cca 20 ks analogových hodin)
•
1 podružná linka 24 V o celkové zátěži 600 mA,
(pro řízení cca 100 ks analogových hodin) pro provedení HN 6xe.R
•
2 interní spínací relé 6 A / 250 VAC
•
výstup 24 VDC, max. 200 mA
•
výstup 14 VDC, max. 200 mA pro nabíjení akumulátoru
•
4 digitální výstupy OC (otevřený kolektor),
max. spínatelný proud na 4 výstupech 100 mA
•
syntetický DCF výstup pro synchronizaci podružných hodin
•
2x mono audio linkový výstup 3,5 mm jack
•
uSD karta pro uložení přehrávaných zvuků a spínacích programů
•
USB pro nahrávání spínacích programů
•
montáž do racku 1U

HN 60 / HN 60e / HN 62e
•
DCF vstup pro synchronizaci hlavních hodin
HN 61 / HN 61e / HN 63e
•
integrovaný GPS přijímač pro synchronizaci hlavních hodin
•
externí GPS anténa
•
DCF výstup pro synchronizaci dalších hodin v kaskádě

HN 61.R / HN 61e.R / HN 63e.R
•
integrovaný GPS přijímač pro synchronizaci hlavních hodin
•
externí GPS anténa
HN 62e.R / HN 63e.R
•
2 podružné linky o celkové zátěži 600 mA
pro řízení až 100 ks podružných hodin

HN 60e.P5 / HN 61e.P5
•
5x interní spínací relé 6 A / 250 VAC
•
montáž na lištu DIN 9M
HN 62e / HN 63e
•
2 podružné linky o celkové zátěži 600 mA
pro řízení až 100 ks podružných hodin
•
2 interní spínací relé 6 A / 250 VAC
•
1x mono audio linkový výstup 3,5 mm jack
•
uSD karta pro uložení přehrávaných zvuků
a spínacích programů
•
montáž na lištu DIN 9M

obrazovka HLAVNÍ

obrazovka Podružná linka
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Design
základní provedení do rozvaděče
•
standardní plastová krabička IP 20, pro montáž na lištu DIN, šířka 6M
pro interiéry
•
•

montáž na zeď, IP 40
pro instalaci do 19“ racku, výška 1U, IP 40

pro venkovní použití
•
montáž na zeď, IP 65

design IP 65

montáž do RACKU

Uživatelsky příjemné ovládání pomocí tlačítek na předním panelu
Informační obrazovky

Struktura Hlavní menu

24

design IP 40
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Provedení

1

1

24 V,
max. 150 mA
1

✓

-

✓

-

✓

-

✓

-

GPS vstup pro externí anténu*

-

✓

-

✓

-

✓

-

✓

výstup DCF pro synchronizaci
dalších hodin v kaskádě

-

✓

-

✓

-

✓

-

✓

✓
-

✓

✓

-

-

mono audio linkový výstup 3,5 mm jack

-

✓

✓
2

1
14 VDC, max. 200 mA
24 VDC, max. 200 mA

výstup VDC
GPIO

4 digitální výstupy OC (otevřený kolektor), max. spínatelný proud 100 mA

pasivní pro RTC

cca 5 let lithiovou baterií

aktivní, hodiny jsou plně funkční

interní nabíjecí obvod pro akumulátor
230 VAC ±10 %, 50-60 Hz

VAC (síť)

12 nebo 24 VDC

VDC
bez synchronizace

± 0,1 s / den

se synchronizací

± 10 ms

teplota

od -30 do +70°C
max. 95 % bez kondenzace

relativní vlhkost

161 (9MD) x 90 x 58 mm / 0,8 kg

-

146 x 180 x 82 mm / 0,9 kg

256 x 200 x 94 mm / 1,6 kg

-

145 x 240 x 113 mm / 1,2 kg

295 x 333 x 129 mm / 2,7 kg

-

IP 20

106 (6MD) x 90 x 58 mm / 0,6 kg

IP 40
IP65

-

verze pro 19“ rack IP 40

483 x 44 (1U) x 127 mm / 1,5 kg

Příslušenství

HN..SP4

4 spínací kontakty 6 A/250 VAC

75 VAC zdroj

výstup 75 VAC/600 mA pro napájení
školních zvonků

BP 60/50 12V
AD 650

standardně se připojuje 1 modul k modelům HN 6x / HN 6xR, nelze kombinovat s HN..SP4
nelze kombinovat s HN...SSR2
✓

modul s Pb akumulátorem 12 V/ 0,8 Ah,

✓

montáž na lištu DIN
radiopřijímač DCF

-

✓

uSD karta pro uložení přehrávaných
zvuků a spínacích programů

přídavný modul na DIN lištu se dvěma
výstupy pro odbíjecí kladiva

HN 63e.R

výběr různých režimů spínání
max. 250 VAC, max. 6 A, 1 500 VA

vstup DCF pro synchronizaci

HN..SSR2

HN 62e.R

HN 61e.R

HN 60e.R

HN 61.R

až 399 příkazů sepnutí

výstup pro nabíjení akumulátoru

Rozměry (Š x V x H) /
Hmotnost

2

se zadáním zeměpisných souřadnic pro výpočet východu a západu slunce

USB pro nahrávání spínacích programů

Prostředí

24 V, max. 600 mA

2

týdenní program

parametry

Přesnost (při 20° C)

2

24 V,
max. 150 mA

5

ruční spínání

Napájecí napětí

1

24 V, max. 600 mA

astronomický kalendář

Zálohování chodu

HN 63e
2

polarizované minutové, půlminutové nebo sekundové impulsy,
MOBALine, sériový kód MOBATIME

počet

Ostatní I/O

HN 60.R

HN 61e.P5

HN 61e

HN 62e

montáž do racku 1U

9 MD

typ
parametry linky

Spínací kontakt relé

HN 60e

6 MD

montáž na lištu DIN / montáž do racku
počet

Podružná hodinová linka

HN 61

HN 60

Model

HN 60e.P5

Technická data

✓

-

✓

✓

-

IP 40 (instalační rozvodnice)

pro montáž do interiéru

✓

IP 65 (instalační rozvodnice)

pro venkovní montáž

✓
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-

✓

-

✓
-

✓
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Hlavní hodiny CTC
Panelové hlavní hodiny CTC (Compu Time Center) s výměnnými moduly vhodné pro řízení klasických podružných hodin i počítačových systémů. Moduly
výstupních linek umožňují připojit až 400 podružných hodin
Popis
podsvětlený alfanumerický displej 2 x 40 znaků
•
RAM a vnitřní reálné hodiny se zálohováním
•
tři sloty pro zásuvné moduly
•
možnost vytvoření zdvojeného systému pro kompletní zálohu
všech funkcí
•

Časová základna
•
přesné vnitřní krystalové hodiny se zálohováním v případě výpadku
proudu
•
možnost synchronizace externím časovým signálem DCF 77 nebo
GPS, časovou informací přes RS 232 / RS 422 a minutovými
impulsy
Spínací kanály
až 12 interních spínacích kanálů
až 64 vzdálených kanálových relé
•
spínací režim (on/off)
•
signální režim (0 – 99 s)
•
programovací cyklus - denní, týdenní, měsíční a roční
•
konzola s přepínači pro ruční spínání kanálů (na přání)

Hlavní hodiny CTC provedení do skříně RACK

Světové časové zóny
•
časová základna je vztažena k UTC
•
každému vstupu a výstupu lze přidělit vlastní časovou zónu
s informací o změně na letní čas
•
tabulka časových zón obsahuje 100 světových časů

Výstupy
•
volně programovatelné časové telegramy RS 232, RS 422
•
přesné programovatelné časové pulsy
•
výstup časového kódu DCF 77
Ovládání pomocí PC
•
programování spínacích kanálů
•
definice protokolů pro sériová rozhraní
•
programování časových zón
•

Napájení
•
•

24-60 VDC
230 VAC (50 / 60 Hz) ± 10 %

aktualizace firmware
Rozměry

Přesnost
s přijímačem (DCF nebo GPS) ± 10 ms autonomní
(bez synchronizace) ± 0,2 s / den při 20 °C ± 5 °C

•
•

142 x 128 x 230 mm
instalace do skříně RACK 19”, 3 HU x 28 WU

Pracovní prostředí

Podružné linky
až 8 linek nastavitelných pro přenos
•
polarizovaných minutových impulsů
•
polarizovaných půlminutových impulsů
•
polarizovaných sekundových impulsů
•
kódu MOBALine

•
•

28

teplota 0-50 °C
relativní vlhkost 10-90 %
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Zásuvné moduly a jejich uspořádání

Napájení

Slot 1

Slot 2

Slot 3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓**

✓

✓

✓**

✓

✓

✓

Akumulátor

Rám / CTC základní jednotka
mikroprocesor s vyrovnávací pamětí RAM a hodiny reálného času (RTC),
alfanumerický displej 4x20 znaků s podsvícením, 17 tlačítková klávesnice,
2x sériové rozhraní (RS232 / RS422), bezpotenciálový kontakt pro alarmová
hlášení, DCF-time code výstup, 3 vstupy pro soumrakové spínače, flash-paměti
pro mikroprocesor softwaru a konfigurace, 19 "rack-housing 3HE x 28TE
(142 x 128 x 230 mm).
AB 4.0.0 modul se 4 impulsními linkami
každá zvlášť nastavitelná pro sekundové, půlminutové, 1/8 minutové, minutové
impulsy nebo DCF, max. 1 A na linku
AB 4.0.1 Modul se 2 impulsními linkami
každá zvlášť nastavitelná pro sekundové, půlminutové, 1/8 minutové, minutové
impulsy nebo DCF, max 1 A na linku
AB 4.3.0 Modul 2x MOBALine
pro řízení digitálních nebo analogových hodin, počítačových rozhraní, spínání
až 64 vzdálených kanálových relé. Nelze kombinovat s AB 5.0.1 a AB 5.0.2!
AB 4.1.0 Modul 2x sériové rozhraní
dvě nezávislá rozhraní RS 232 / RS 422, jednoduchý textový zápis pro univerzální konfiguraci časového telegramu, časového přenosu (pravidelně nebo na
požadavek), kontrola připojených zařízení, 2 řídící pulsní výstupy 1 pps, 1 ppm,
1 pph, 1 ppd, ±100 µs při použití přijímače GPS
AB 4.2.0 2x generátor časového kódu
výstup IRIG-B, AFNOR NFS 87500, DCF/FSK
RI < 50 Ω Ua = 0,7 Veff, nastavitelných ± 10 dB
AB 1.3.3 síťový procesor**
připojení přes TCP/IP, Ethernet k LAN/WAN, SNTP-server,
SNTP-klient (CTC), SNMP/email alarm
AB 1.5.0 síťový modul hlavních hodin**
100/10Mbit, autonegotiation, NTP 4 (RFT1304), kompatibilní s verzemi 3 a ,
alarmy SNMP V1, email alarm., přímý vstup pro signál DCF nebo GPS-DCF,
AB 9.0.0 4x programový modul
4 reléové výstupy, 230 VAC / 1250 VA, možnost editace a načtení
spínacího programu z PC
AB 5.0.0 Síťové napájení a nabíjení akumulátorů
vstup 180—264 VAC ± 10%, výstup 24 V / 2,5 A

✓

AB 5.0.1 Síťové napájení a nabíjení akumulátorů
vstup 180—264 VAC ± 10%, výstup 48 V / 1,2 A

✓

Nelze kombinovat s AB 4.3.0!
AB 5.0.2 Síťové napájení a nabíjení akumulátorů
vstup 180—264 VAC ± 10%, výstup 60 V / 1 A
Nelze kombinovat s AB 4.3.0!
AB 2.0.8 Interní akumulátor*

✓

24 V / 0,8 Ah
Externí doplňky
M24.3.2 Externí napájecí akumulátorový modul 3 HU x 28 WU
24 V / 3,2 Ah
Konzola s přepínači pro manuální spínání RSC, RSC.R
W-CTC
skříňka pro nástěnnou montáž
Přepínací jednotka pro zdvojené systémy
* nelze kombinovat s moduly AB 5.0.1 a AB 5.0.2
** nelze použít s modulem AB 2.0.8
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Podle požadavku na systém lze zvolit vlastní modulové upořádání.
Příklad 1: CTC A500 B400 C430 D900, AB 2.0.8
Hlavní hodiny se čtyřmi impulsními linkami, dvě linky MOBALine, programový modul pro spínání
připojených zařízení,síťový zdroj a nabíjecí obvod pro akumulátory. Zabudovaný akumulátor.
Sestava:
základní jednotka
1x AB 5.0.0 - síťové napájení a nabíjení akumulátorů 24 V / 2,5 A
1x AB 4.0.0 - 4 podružná impulsní linka, zátěž až 1 A na linku
1x AB 4.3.0 - 2 x MOBALine
1x AB.9.0.0 - 4 x programový modul
1x AB 2.0.8 - interní akumulátor 24 V / 0,8 Ah

Hlavní hodiny CTC, zásuvné moduly

Příklad 2: CTC A500 B400 C430
Hlavní hodiny se čtyřmi impulsními linkami, dvě linky MOBALine. Síťový zdroj.
Sestava:
základní jednotka
1x AB 5.0.0 - síťové napájení a nabíjení akumulátorů 24 V / 2,5 A¨
1x AB 4.0.0 - 4 podružné impulsní linky, zátěž až 1 A na linku
1x AB 4.3.0 - 2x MOBALine

Blokové schéma zapojení hlavních hodin CTC A500 B400 C430 D900
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Časová řídící centra MTC
Modulární časové řídící centrum MTC (Master Time Center) nabízí nejlepší možnou míru spolehlivosti, výkonu a flexibility svému uživateli. Poskytuje řešení
nejnáročnějších aplikací, jako jsou letiště, televizní a rozhlasová studia, železniční nádraží, nemocnice, elektrárny, velké průmyslové objekty atd.
Spolehlivá sběrnicová koncepce, inteligentní funkční moduly, centralizované řízení prostřednictvím PC terminálu, komplexní řídící software s příjemným
rozhraním, stejně tak jako mnoho dalších mimořádných vlastností, odlišují časové centrum MTC od běžných hodinových ústředen.
Ovládání
•
přehledný ovládací software pro systém Windows umožňuje
jednoduchou obsluhu časového centra MTC
•
všechny operace spojené s ovládáním a kontrolou MTC jsou prováděny prostřednictvím notebooku, umístěného v uzamykatelné
zásuvce a připojeného k MTC přes rozhraní RS 232, nebo pomocí
externího PC
•
ovládací software poskytuje informace o alarmech prostřednictvím
SNMP nebo emailu
Podružné linky
nastavitelné pro přenos
•
polarizovaných minutových impulsů
•
polarizovaných půlminutových impulsů
•
polarizovaných sekundových impulsů
•
sériového kódu MOBATIME
•
kódu MOBALine

Řídící centrum MTC

Výstupy
•
volně programovatelné časové telegramy přes RS 232, RS 485
•
přesné programovatelné časové pulsy
•
výstup časového kódu DCF 77
•
mezinárodní přenosové standardy IRIG, AFNOR, DCF/FSK
•
synchronizace PC a dalších externích zařízení
•
ovládání vzdálených kanálových relé

Monitorování frekvence sítě

Monitorování frekvence sítě
•
přesné měření frekvenční sítě (50/60 Hz)
•
•
•

signalizace odchylek
nastavitelné úrovně signalizace při překročení limitních hodnot
zobrazování hodnot na terminálu, vestavěném LCD panelu
nebo externím LED displeji

Systémová struktura
Jednotlivé sloty RACK obsahují zásuvné moduly—podružné linky, spínací a
signální výstupy, datová rozhraní, tónové generátory, měřící a kontrolní moduly, napájecí zdroje a hlavní modul.

Zásuvné moduly

V základním provedení je časové centrum MTC složeno z jednoho a
více zásuvných slotů RACK umístěných nad sebou. Úkony spojené s
ovládáním a kontrolou MTC jsou prováděny prostřednictvím notebooku, umístěného v uzamykatelné zásuvce a připojeného k MTC přes
rozhraní RS 232.

Všechny moduly komunikují s hlavním modulem po jednotné, galvanicky oddělené sběrnici. Celý systém je odolný proti poruše kteréhokoliv z modulů, včetně
hlavního modulu. Případný vadný modul lze vyměnit za chodu systému bez ztráty
informace.
Během normálního provozu pracují jednotlivé moduly autonomně a nezávisle.
Hlavní modul pouze monitoruje ostatní moduly, synchronizuje přesný čas a
detekuje případné poruchy.
Všechny údaje o aktuálním stavu systému, chybových hlášeních a konfiguraci
MTC, jsou uloženy v PCMCIA paměťové kartě. Upgrade systémového softwaru
lze provést výměnou PCMCIA karty nebo downloadem z ovládacího terminálu.
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Základní moduly
U 5.0.0 Charger
•
síťový zdroj 24 (48) V / 6 A
•
nabíjení akumulátorů
•
měření a vyhodnocování výstupního napětí, proudu a teploty
zdroje
•
modul lze násobit pro zvýšení proudového zatížení

U 1.0.0 Master
•
monitoruje ostatní moduly, analyzuje chybová hlášení
•
zpracovává radiosignál DCF, GPS a synchronizuje časové
základny modulů
•
obsahuje centrální PCMCIA kartu se systémovými daty
U 1.2.x Master Clock
•
časová základna s vysokou přesností ± 0,001 s/den
•
vstupy pro synchronizaci časovými signály DCF 77, GPS,
IRIG, AFNOR, DCF/FSK

U 4.0.0 Impulse Line Driver
•
čtyři linkové výstupy individuálně nastavitelné pro minutové,
půlminutové, 1/8 minutové a sekundové impulsy nebo sériový
kód MOBATIME
•
měření a vyhodnocování napětí na lince, proudového zatížení
a zemního svodu

U 1.3.x Network Processing Module
připojení přes TCP/IP, Ethernet k LAN/WAN, SNTP-server,
SNTP-klient (MTC), SNMP/e-mail alarm

•

U 4.1.0 4x Serial Communication
čtyři sériové výstupy pro přenos času a datumu
•
podporovaná rozhraní RS 232, RS 485 a proudová smyčka 20 mA
•
programovatelné formáty telegramů a znakových řetězců

U 2.2.0 Terminal Adapter
indikace provozních stavů
•
propojení s ovládácím PC terminálem přes RS 232
•
připojení 1-2 přijímačů radiosignálu DCF 77
•
rozhraní RS 422 pro připojení přijímače GPS
•
2 reléové výstupy alarmu (indikace závažných chybových
hlášení)

•

U 6.3.0 Communication and Alarm Module CAS
řízení a synchronizace vzdálených zařízení
•
pomocí sběrnice RS 232, RS 485
•
připojení až 16 zařízení
•

U 3.5.0 MobaLine Switchover Module
•
2x čtyři výstupy MOBALine pro podružné hodiny
•
automatické nebo manuální spínání čtyř výstupů

U 9.0.0 Program Module
•
16 signálních / spínacích reléových výstupů

U 3.6.x Seriál Switchover Module
•
2x dva (U 3.6.0) nebo 2x čtyři (U 3.6.1) sériové výstupy RS
232 / RS 422
•
automatické nebo manuální spínání dvou nebo čtyř výstupů
U 3.7.1 Precision Frequency Supervision
•
monitorování síťové frekvence 50/60 Hz
•
4 sériové výstupy pro signalizaci hodnot
U 4.2.0 Time Code Generator
•
nf generátor časových signálů
•
přenosové protokoly IRIG, AFNOR, DCF/FSK
•
měření a vyhodnocování výstupních signálů
U 4.3.0 4x MOBALine Driver
•
čtyři linkové výstupy MOBALine pro řízení samostavitelných
podružných hodin a vzdálených kanálových relé
•
řízení vzdálených 64 linkových zesilovačů
•
měření a vyhodnocování napětí na lince, proudového
zatížení a zemního svodu
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Doplňky k hlavním hodinám
Přijímač satelitního signálu GPS
Přijímač GPS nalezne uplatnění tam, kde nelze spolehlivě zajistit příjem radiosignálu DCF 77. Satelitní systém GPS má celosvětový dosah s maximální
přesností příjmu a odolnosti proti rušení.
GPS 4500

GPS 4500 100m

signál DCF 77

√

√

signál DCF 77 v UTC formátu

√

√

ETC, CTC, MTC, DTS

√

√

zařízení se vstupem DCF 77

√

√

zařízení se vstupem DCF 77 a s možností
nastavení časové zóny

√

√

10 m

10 m

10 m

100 m

Technické údaje přijímačů GPS
Výstup

Možnost synchronizace

Přijímač včetně antény UV

standardní

odolný kabel 4 x 0,25 GPS
– koncové zařízení

GPS 4500

Model GPS 4500
Přijímač včetně antény, pro venkovní montáž, krytí IP 54, minimální úhel viditelnosti 90°, optimální 180° (Ø 80 x 86 mm, vzdálenost
od zdi 86 mm). Propojovací svorkovnice (s ochranou proti blesku a uzemněním) a propojovací kabel nejsou součástí dodávky.

zapojení přijímače GPS 4500

Přijímač radiosignálu DCF 77
Přijímače radiosignálu DCF 77 umožňují téměř absolutně přesný chod hodin a zajišťují zcela automatickou změnu na letní čas. Přijímače DCF lze připojit
ke všem typům hlavních hodin MOBATIME dvoužilovým nestíněným vodičem.
Technické údaje přijímačů DC F77
Odolnost proti rušení

Připojovací kabel

rádiové (selektivita)

normální

přicházející ze sítě

normální

Délka - standardní

10 m

Délka - maximální

200 m
IP 65

Stupeň krytí
Rozměry v mm

AD 650

ŠxVxH

84 x 59 x 34
Přijímač AD 650
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Bateriové záložní zdroje
•
•

zajišťují nepřetržitý chod hlavních hodin i při výpadku síťového napájení (včetně připojených podružných hodin)
podle úrovně zatížení (podle počtu podružných hodin) napájí hlavní hodiny po dobu 12 až 48 hodin

BK 425

Technické údaje

Popis

montážní konzola s Pb akumulátory
určená k montáži pod skříňku hlavních hodin řady HN 184
24 VAC

Výstupní napětí

4A

Maximální výstupní proud

2 Ah

Kapacita baterií
Rozměr [mm]

220 x 195 x 45

Hmotnost [kg]

2,5

Technické údaje

Popis

Výstupní napětí
Maximální výstupní proud

BK 425

BP 50 12V

BP 50 24V

záložní baterie
pro hlavní hodiny

záložní baterie
pro hlavní hodiny

HN 50 a HN 52

HN 50 a HN 52

12 VAC

24 VAC

1A

1A

BP 50 12V

0,8 Ah

0,8 Ah

Rozměr [mm]

106 x 90 x 40

212 x 90 x 40

Hmotnost [kg]

0,5

1,0

Kapacita baterií

Technické údaje
Popis
Výstupní napětí
Maximální výstupní proud

BP ETC

BP ETC R

Montážní konzola s Pb
akumulátory pro hlavní
hodiny ETC

Montážní konzola s Pb
akumulátory pro hlavní
hodiny ETC R

24 VAC

24 VAC

2A

2A

2,3 Ah

2,3 Ah

Rozměr [mm]

145 x 202 x 50

145 x 202 x 50

Hmotnost [kg]

2,95

2,95

Kapacita baterií

BP 50 24V

BP ETC

BP ETC R
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Kanálová relé KR 461, KR 465
Kanálová relé slouží k dálkovému spínání spotřebičů. Přenos napájení a řídící informace probíhá po lince MOBALine. Vlastní řízení spínání zajišťují hlavní
hodiny. Z jednoho místa může být centrálně řízeno až 64 kanálových relé. Umístěných kdekoliv v objektu ve vzdálenosti až 1,5 km od hodin.
•
•
•
•
•
•
•

1 nebo 5 spínacích relé
signální režim s dobou sepnutí 1 – 99 s
spínací režim s možností nastavení času sepnutí a rozepnutí relé
v minutových intervalech
nastavení adresy relé v rozsahu 1 – 64
napájení prostřednictvím MOBALine
montáž na instalační lišty DIN
optická signalizace sepnutí jednotlivých relé
KR 461

Technická data
Výstup

přepínací kontakt

1

5

Vstup

MOBALine

√

√

Spínací funkce

zapnuto/vypnuto, rozlišení po minutě

√

√

Signalizační funkce

1-99 s

√

√

Spínací zátěž

250 V, 150 W, 1250 VA

√

√

6 mA

25 mA

√

-

Vlastní spotřeba
Manuální ovládání

přepínač AUTO / ON / OFF

MOBALine indikace

LED svítí - linka pracuje

Stavová indikace

relé je sepnuto

Stupeň krytí
Rozměry (mm)

KR 465

KR 465

√

-

LED svítí

LED bliká

IP 40

IP 40

18 x 90 x 98

95 x 95 x 45

KR 461

Zvonky, signalizační zařízení
CSA 24/12

CSA 24FB

Výkonný zvonek s motorovým pohonem, vhodný mimo jiné pro
signalizaci přestávek ve školách a továrních halách
•
vysoký akustický účinek
•
moderní design
•
masivní ocelová ozvučnice v červené barvě
CSA 12
•
nástěnná montáž

Signalizační zvonek je vybaven ochranným krytem proti
povětrnostním vlivům a umožňuje externí
použití.
•
nízký profil
•
nízká spotřeba proudu
•
jednoduchá instalace
•
ochrana proti povětrnostní vlivům

TA 75

CSA 24

Quatro 75

Zvonek vhodný pro klasické školní zvonění
•
střední akustický výkon
•
nástěnná montáž

Zvonek vhodný pro klasické školní zvonění
•
střední akustický výkon
•
nástěnná montáž
Quatro 75

TA 75

CSA 12

CSA 24

Quatro 75

CSA 24FB

TA 75

Napájecí napětí

9—15 VAC

19-29 V =

75 V~

18-30 V

75 V~

Vlastní spotřeba

55—65 mA

20 mA

50 mA

25-35 mA

50 mA

Hlasitost

95 dB/1 m

95 dB/1 m

73 dB/1 m

95 dB/1 m

70 dB/1 m

Hmotnost

1,1 kg

1 kg

0,5 kg

1 kg

0,3 kg

Rozměry

Ø 156 mm x 85 mm

Ø 150 mm x 60 mm

208 x 102 x 60 mm

Ø 150 mm x 85 mm

118 x 117 x 51,5 mm

Technické údaje

CSA 24FB
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Způsoby synchronizace hodin MOBATIME
Radiosignál DCF 77
Vysílač DCF 77 Mainflingen je nejpoužívanějším evropským systémem svého druhu. Jeho vysílání je využíváno nejen ve složitých průmyslových
zařízeních,ale i v běžných výrobcích spotřebního charakteru.

Princip časové základny
Světově uznaným normálem pro jednotku času je na základě mezinárodních dohod atomová sekunda, která je definována jako 9 192 631 770 násobek doby
periody záření, která odpovídá době přechodu mezi dvěma úrovněmi hyperjemné struktury základního stavu atomu nuklidu cesia - 133.
Na tomto principu pracují nejpřesnější hodiny světa umístěné ve Fyzikálně Technickém Spolkovém Ústavu v Braunschweigu v SRN. Dlouhodobý koeficient
přesnosti těchto atomových hodin je přibližně 10—13, což odpovídá relativní odchylce přibližně 1s za 300 000 let.
Vysílač DCF 77 je umístěn v Mainflingenu, 24 km jihovýchodně od Frankfurtu nad Mohanem. Vysílač pracuje na dlouhých vlnách s frekvencí 77,5 kHz a svým
výkonem 50 kW pokrývá oblast o poloměru přibližně 2000 km.Vysílač je v provozu nepřetržitě kromě druhého úterý v měsíci, kdy v ranních hodinách probíhá
jeho údržba.

Potenciální zdroje rušení příjmu radiosignálu DCF 77
Tak jako každý radiopřijímač, podléhá i přijímač DCF 77 rušivým vlivům.
Příjem radiosignálu DCF 77 ovlivňují následující faktory:
•
kovové obložení budov a místností, kovové stavební prvky
(nosníky, armatury, střechy)
•
silné zdi a izolace, suterénní a sklepní prostory
•
nevhodné lokální geografické podmínky (lze těžko dopředu odhadnout)
•
atmosférické poruchy, bouřky
•
neodrušené elektrospotřebiče
•
televizory a počítače umístěné v blízkosti radiopřijímače DCF 77

Satelitní signál GPS
Princip GPS
Systém je tvořen 24 družicemi NOVASTAR GPS (3 slouží jako záložní) kroužícími na přesně specifikovaných oběžných drahách asi 20 tisíc km nad zemí.
Družice jsou vybaveny přijímačem, vysílačem, atomovými hodinami a dalšími přístroji pro navigaci a speciální účely. Každá družice vysílá kódované
informace o přesném čase, své poloze ve vesmíru a přibližné poloze ostatních družic systému. Pro příjem a zpracování vysílaných signálů byly vyvinuty
speciální přijímače.

Přijímače GPS
Každý přijímač GPS zpracovává vysílané informace ze tří až dvanácti
družic. Na jejich základě určí přesnou pozici uživatele. Součástí vysílaného
signálu je časová informace ve formátu UTC (Universal Time Coordinated),
ke kterému jsou vztaženy časové základny hlavních hodin a časových
center. Lokální čas lze zadat přidělením časové zóny s informací o změně
letního času.

Výhody pro uživatele
•
•
•

celosvětový dosah
vysoká spolehlivost příjmu
vyšší přesnost časové informace
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Způsoby řízení podružných hodin MOBATIME
MOBALine
Kód MOBALine se přenáší po dvouvodičovém vedení střídavým sinusovým
signálem o napětí 10 až 20 V a kmitočtu 50 Hz s kombinovanou amplitudovou a frekvenční modulací. MOBALine obsahuje nejen kompletní informaci
o čase a datumu, ale i další údaje, využitelné například pro dálkové spínání
spotřebičů prostřednictvím vzdálených kanálových relé. Všechna koncová
zařízení připojená k MOBALine jsou samostavitelná (včetně podružných
analogových hodin).

Sinusový průběh signálu, optimální způsob modulace, přenosová rychlost
25 b/s a sofistikované kódování, obsahující paritní a samokorekční bity, činí
MOBALine dostatečně odolnou vůči průmyslovému rušení a umož-ňují
přenos informace do vzdálenosti 1,5 km.
Maximální možný počet zařízení připojených současně na jednu linku závisí
na jejich vlastní spotřebě a nejvyšší povolené zátěži linky. Doporučuje se
připojení nejvíce 120 podružných analogových hodin pro linku s
maximálním zatížením 700 mA.

Výhodou MOBALine oproti předchozím standardům je současný přenos
informace a napájení koncových zařízení po jediném vedení. Tento způsob
napájení je možný pro energeticky méně náročná zařízení, jako jsou
například podružné analogové hodiny do průměru číselníku 1 m, kanálová
relé řady KR a rozhraní řady IF. Digitální hodiny a jiná zařízení s vyšší
spotřebou vyžadují externí napájení.
MOBALine je ideální pro řízení podružných digitálních hodin MOBATIME,
které již v základním provedení tento kód akceptují. U podružných
analogových hodin je vyšší investiční náročnost vyvážena nižšími náklady
na instalaci a údržbu.

Sériový kód MOBATIME
Řízení sériovým kódem lze použít u inteligentních, procesorem vybavených
podružných zařízení (např. digitální hodiny), které dokážou tento kód akceptovat.

Maximální počet podružných hodin připojených na jednu kódovou linku
je určen spotřebou hodin a maximální zátěží linky. Doporučujeme připojení
maximálně 100 kusů podružných hodin na jednu linku.

Výhodou sériového kódu je přenos kompletní informace o čase, datumu,
který probíhá vždy jedenkrát za minutu. Všechny připojené podružné hodiny
se dokáží nastavit na správný čas během několika minut. Odpadají tak
časové prodlevy při změně na letní čas a instalace systému je jednodušší.
Signál o napětí 24 nebo 48 V se přenáší po dvouvodičovém vedení.
Jednotlivé série vysílané každou minutu jsou navzájem polarizované.
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Polarizované impulsy
Pro správnou funkci podružných hodin jsou nezbytné impulsy polarizované. Na tuto skutečnost je nutno brát ohled při instalaci. Vykazují-li

Naprostá většina podružných analogových hodin je řízena polarizovanými
impulsy. Jednotlivé hodiny jsou na podružnou linku připojeny paralelně.
Maximální délka propojovacího vedení mezi hlavními a podružnými hodinami
je dána pouze úbytkem napětí na vodiči a ve spojích. Podle typu a průřezu
použitého vodiče lze zajistit spolehlivou funkci až do vzdálenosti několika
kilometrů.
Impulsy jsou podle typu linky vysílány každou minutu, půlminutu nebo sekundu. Vysílání impulsů může být zastaveno nebo naopak zrychleno za účelem
nastavení hodin.

Maximální počet podružných hodin připojených na jednu impulsní linku
závisí zejména na výkonových parametrech hlavních hodin. Spotřeba
podružných hodin je cca 6 mA při 24 V. Doporučujeme připojení
maximálně 100 podružných hodin na 1 linku.

Maximální délka vedení podružné linky

Vodič (Cu)
Ø [mm]

podružné hodiny konstantní odchylku 1 impuls, je třeba přepólovat
vstupní svorky hodinového strojku (otočit konektor).

Měrný odpor Cu vodiče: 0,018

S [mm]

0,1

0,01

110

0,2

0,03

0,3

0,07

0,4
0,5

Ω.mm2

/m

Maximální úbytek napětí: 3 V

22

11

7

6

4

3

2

2

2

1

441

88

44

29

22

15

11

9

7

6

6

993

199

99

66

50

33

25

20

17

14

12

0,13

1765

353

176

118

88

59

44

35

29

25

22

0,20

2758

552

276

184

138

92

69

55

46

39

34

0,6

0,28

3971

794

397

265

199

132

99

79

66

57

0,7

0,38

5405

1081

541

360

270

180

135

108

90

77

1

1

1

1

5

4

4

3

11

10

8

7

20

18

14

12

31

28

22

18

50

44

40

32

26

68

60

54

43

36

0,8

0,50

7060

1412

706

471

353

235

176

141

118

101

88

78

71

56

47

0,9

0,64

8935

1787

894

596

447

298

223

179

149

128

112

99

89

71

60

1

0,79

11031

2206

1103

735

552

368

276

221

184

158

138

123

110

88

74

1,1

0,95

13347

2669

1335

890

667

445

334

267

222

191

167

148

133

107

89

1,2

1,13

15884

3177

1588

1059

794

529

397

318

265

227

199

176

159

127

106

1,3

1,33

18642

3728

1864

1243

932

621

466

373

311

266

233

207

186

149

124

1,4

1,54

21621

4324

2162

1441

1081

721

541

432

360

309

270

240

216

173

144

1,5

1,77

24819

4964

2482

1655

1241

827

620

496

414

355

310

276

248

199

165

1,6

2,01

28239

5648

2824

1883

1412

941

706

565

471

403

353

314

282

226

188

1,7

2,27

31879

6376

3188

2125

1594

1063

797

638

531

455

398

354

319

255

213

1,8

2,54

35740

7148

3574

2383

1787

1191

894

715

596

511

447

397

357

286

238

1,9

2,84

39821

7964

3982

2655

1991

1327

996

796

664

569

498

442

398

319

265

2

3,14

44123

8825

4412

2942

2206

1471

1103

882

735

630

552

490

441

353

294

Počet podružných hodin

1

5

10

15

20

30

40

50

60

70

80

90

100

125

150

Zátěž linky [mA]

6

30

60

90

120

180

240

300

360

420

480

540

600

750

900

Ostatní systémy
Hodiny MOBATIME podporují i další přenosové standardy, jako jsou např. IRIG-B, IRIG-E, AFNOR
NFS 87 500, RS 422/485, EBU/SMPTE, DCF-FSK, LON a další. V naší oblasti se ale používají jen
ojediněle a informace k nim Vám rádi sdělíme na požádání.

38

2019

