
          

HU-11-2G 
Radiocontrolled moederklok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Wandklokken vanaf 30cm rond met cijfers of streepjes.           Ook led en lcd klokken. 

Plafond/wand pendels beschikbaar voor dubbelzijdige klokken    In nederlandse taal 
 

Signaalgevers: 

Voor werktijd 

& lestijden 

 

 

 80dB hoorn   Schoolbel 

 

 

 

 

 

           108dB hoorn 

 

 

 

              Software voor 

              Instellen werktijd, 

    lestijd, pauze tijd. 

 

 

 

 

Enkele kenmerken: 
 

• Moderne moederklok IP65 

• Radiocontrolled DCF/GPS 

• Tot 150 nevenklokken 

• Tot 300 powerdcf klokken 

• 2 signaal/schakelrelais 

• pc serieel aansluiting 



=HU-11-2G radiogestuurde moederklok= 

(alle klokken op exacte tijd) 

 

 

 HU 11-2G (moederklok) 

 * netspanning 230V/50-60Hz 

 * 2 lijn uitgangen 12Volt of 24Volt (voor 150 impuls- / 300 powerdcf klokken) 

 * omschakelbaar voor 12 of 24 Volt installaties 

 * twee programmeerbare lijnen, per minuut, gepolariseerde impuls of powerdcf 

 * twee potentiaalvrije signaal uitgangen 230Volt/ 6 Ampére 

 * IP-65 behuizing: hxbxd, 161x166x93 mm 

 * automatische zomertijd omschakeling 

 * testfunctie om DCF/GPS ontvangst te controleren 

 * pc aansluiting voor simpel instellen beltijden met meegeleverde software 

 * ingave programma via toetsenbord mogelijk 

 * automatische aanpassing van aangesloten wandklokken 

 * 32 signaal tijden op de seconden nauwkeurig instelbaar 

 * programmeerbare impulsduur 

 * geheugen wordt 1 jaar vastgehouden door lithium batterij 

 * nauwkeurigheid +/- 0,3 sec./dag bij kamertemperatuur (zonder DCF of GPS) 

 * gangreserve aansturing wandklokken bij netuitval: max. 6 uur (optie) 

 * DCF* of GPS* ontvanger corrigeert moederklok elke 24 uur 

 * altijd exacte tijd* 

 

Optionele mogelijkheden: 

powerdcf code over 2-draads techniek naar de klokken (geen inregeling nodig) 

(Draadloos aansturen van klokken kunnen wij ook leveren) 

 

 

Prijslijst vanaf 1 Nov.’16 

 

 HU-11-2G moederklok tot 150 klokken, 2 klok uitgangen, 2 bel relais €  820,00 

Idem, inclusief DCF radio IP-55 binnen-ontvanger met 5 meter kabel €  870,00 

Idem, maar ipv DCF binnen-ontvanger een DCF IP-65 buiten-ontvanger €  920,00 

 Idem, maar ipv DCF radio ontvanger een GPS IP-65 buiten-ontvanger €  950,00 

 

 Wandklok kunststof, cijfers en streepjes nevenklok, 30cm diameter €  140,00 

 Wandklok kunststof, cijfers en streepjes powerdcf, 30cm diameter  €  140,00 

 Wandklok kunststof, cijfers en streepjes nevenklok, 42cm diameter €  155,00 

 Wandklok kunststof, cijfers en streepjes powerdcf, 42cm diameter  €  155,00 

 Montage-beugel voor enkelzijdige of dubbelzijdige wandklok  €    90,00 

 

 Wandklok kunststof, cijfers, IP-65 beschermklasse, 40cm diameter €  199,00 

 Als nevenklok of powerdcf klok 

 

 Signaalhoorn, zoemer 80dBm 100Hz geluid toon, 230Vac   €    35,00 

 Signaalhoorn, zoemer 108dBm 100Hz geluid toon, 230Vac  €  125,00 

 Schoolbel, 100-105dBm belgeluid, 230Vac     €  115,00 

 

Solid Business Systems, Postbus 1392, 1300 BJ Almere. 

Telefoon: 036-5342180  Fax: 036-5335948 


