Draadloos moederklok
Draadloze tijd aansturing van wandklokken
Geen bekabeling meer nodig!

Enkele kenmerken:
•
•
•
•
•

Draadloze tijd aansturing klokken
GPS of TCP/IP netwerk tijd refentie
Simpele ingebruikname
Analoge of met digitale klokken
Zelf synchronisatie systeem

Tijd transmitter 868 moederklok
Draadloze verbinding tussen moederklok en wandklokken. Mogelijkheid van repeater
versterkers voor grotere gebouwen en terreinen. Wandklokken kunnen op batterij of met
netadapter geleverd worden. Zelf synchronisatie, klokken worden automatisch op tijd gezet.

Draadloze moederklok grafisch voorgesteld

Draadloze wandklok

Tijdcorrectie van de Transmitter draadloze moederklok met externe tijdreferentie GPS of
TCP/IP.
Geen bekabeling meer nodig doordat de moederklok uitzend op 868Mhz en elke wandklok
beschikt over een 868Mhz ontvanger. Kan ook in combinatie met digitale klokken.
Geen beperking aan het aantal toegepaste klokken.
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Draadloos tijd transmitter systeem
(altijd exacte tijd)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Draadloze aansturing van wandklokken in een straal van 100 meter
Netvoeding Transmitters 230V/50-60Hz
Radiocontrolled DCF of GPS controlled of middels TCP/IP via internet
Zelf synchronisatie bij in bedrijf nemen
Spaart uit aanzienlijke bekabeling kosten.
Altijd exacte tijd
Synchronisatie transmitter frequentie 868-869Mhz
Extra versterkers (repeater transmitters) tot 900 meter bereik mogelijk
Geen WiFi!
Auto tijdcorrectie na uitval van netspanning
Wand klokken standaard op 6 penlite batterijen (op batterijen c.a. 5 - 7 jaar)
Wand klokken ook leverbaar op 230Vac netspanning

Optie: PG-06 signaalklok voor belsignalen, draadloos aangestuurd.
Prijslijst
Transmitter moederklok met GPS buitenontvanger
2e t/m 9e Transmitter moederklok ter uitbreiding bereik
GPS ontvanger buiten IP-65
TCP/IP ethernet verbinding, tijdsynchronisatie Internet

€
€
€
€

950,00
650,00
210,00
185,00

Draadloos PG-06-2 signaalklok voor lestijden/belsignalen € 550,00
Enkelzijdig analoog draadloos: (tijd Transmitter nodig)
305mm klok batterij, wit met streepjes of cijfers €
305mm klok 230V, wit met streepjes of cijfers
€
420mm klok batterij, wit met streepjes of cijfers €
420mm klok 230V, wit met streepjes of cijfers
€
40cm IP-65 klok op batterij, wit streepjes of cijfers €
40cm IP-65 klok 230Vac, wit streepjes of cijfers €

185,00
254,00
230,00
295,00
270,00
320,00

Dubbelzijdig analoog met pendel draadloos:
305mm klok batterij, wit met streepjes of cijfers
305mm klok 230V, wit met streepjes of cijfers
420mm klok batterij, wit met streepjes of cijfers
420mm klok 230V, wit met streepjes of cijfers

€
€
€
€

420,00
520,00
470,00
600,00

€

95,00

Additioneel:
Beschermkorf voor klok 30 – 42cm klokken
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