Typové označení hodin METROLINE

METROLINE

·

·

Model hodin
kulaté

ML

čtvercové

MLQ

autonomní

podružné

Provedení hodin
podružné pro polarizované impulsy 12 - 60 V

A

se sekundovou ručičkou (napájení 230 VAC)

F

samostavitelné, s vestavěným přijímačem pro bezdrátovou komunikaci,
napájení ze stálé sítě 230 VAC

SAW

samostavitelné, pro přímé připojení k LAN, napájení PoE

SAN

napájení ze stálé sítě 230 VAC,
synchronizace radiosignálem DCF77

SAA

napájení ze sítě veřejného osvětlení 230 VAC,
synchronizace radiosignálem DCF77

SVO

napájení z lithiové baterie, životnost > 5 let,
synchronizace radiosignálem DCF77

BAT

napájení ze stálé sítě 230 VAC,
synchronizace satelitním signálem

GUA

napájení ze sítě veřejného osvětlení 230 VAC,
synchronizace satelitním signálem

GUO

·

·

·

·

·

Model FLEX
Robustní a přesto elegantní hodiny, ø číselníku 25-80 cm
s kovovým rámem a plochým krycím sklem. Jsou vhodné
pro všechny aplikace v interiéru. Výběr z mnoha průměrů
a designů číselníků stejně jako různé varianty montáže umožní
začlenit tento model hodin do nových i stávajících instalací.


kovový rám bílé barvy RAL 9005 (jiný odstín RAL na přání)



ploché krycí sklo minimalizující nežádoucí odrazy světla



kovový rám s konzolou pro dvoustrannou montáž



nárazuvzdorné provedení nebo provedení do vlhka
(např. pro tělocvičny, operační sály, bazény ...)



snadná nástěnná montáž pro jednostranné hodiny



montáž stropním závěsem nebo boční konzolou
pro dvoustranné hodiny



vestavná montáž s nerezovým rámem pro hodiny o průměru
číselníku 30 cm

způsoby synchronizace

model

typ číselníku

možnosti

rám









arabské číslice

315

FL

40



CSP

FL

40

speciální design na zakázku
Osvětlení
osvětlení pro nízké teploty
osvětlení pro nízké teploty s automatickým sepnutím







FL

40





LL

FL

50



LLX

FL

50



FL

60

FL

80

















































































































































































































































































Příklad typového označení
FL.40.SAM.310.BW
Podružné hodiny FLEX kovový rám,
ploché sklo, ø 40 cm, řízené MOBALine,
číselník 310, nárazuvzdorné provedení
-6-
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Příklad typového označení

Exteriérové dvoustranné podružné čtvercové hodiny,
řízené minutovými impulsy, průměr číselníku 50 cm,
montáž boční konzolou, design číselníku 300

Vestavný box



30



Stropní závěs



FL



Stropní a boční SET (zaklapávací)



30

300



Netříštivé plexi





FL

standardní design





Provedení do vlhka (DD, IP 55)







LED podsvětlení

Design číselníku







Nárazuvzdorné provedení (BW)





Nerezový rám (SLS)



Standardní rám FLEX



30

Číselník 360



FL



Číselník 315



25

K



Číselník 310



FL

montáž na sloup (dodávka sloupu na objednávku)



Číselník 300



Číselník 230



FL

B

Číselník 210



S

boční konzola

Číselník 200



stropní závěs

Číselník 160



N

Způsob montáže

Číselník 100



nástěnná montáž (jen pro jednostranné hodiny)

RS 485

Radio DCF77

D

Quartz

MOBALine

dvoustranné

Typ hodin

N

Samostavitelný pro WTD

NTP (napájení PoE nebo 230 VAC)

25

Počet stran
jednostranné

Radio DCF, MSF, GPS, (230 VAC)

Sekundové impulsy, tichý chod

80

Sekundové impulsy

60

80 cm

Minutové impulsy se sekundami

60 cm

Minutové impulsy

50

Průměr číselníku

Průměr číselníku
50 cm










