PG-06G Draadloos
Satelliet controlled signaalklok
Enkele kenmerken:







Tijdzender

Draadloos signaalklok
Satelliet GPS controlled
Tot 32 belsignalen
2 signaal relais
pc USB aansluiting
Optie MP3 eigen signaal

Signaalklok

- Lestijden signaalklok
- Werktijden signaalklok
Signaalgevers in moderne uitvoering.

88dB hoorn
100Hz/230Vac

Schoolbel
20cm diameter/230Vac
met randaarde

108dB hoorn
100Hz/230Vac
lengte 30cm

Wordt geleverd met software voor Windows Win7/8.1/10
Solid Business Systems, Postbus 1392, 1300 BJ Almere.

regelbaar
MP3
wandhouder

=PG-06G draadloze signaalklok=
PG 06G Draadloos (signaalklok)
* Netgevoed 230V/50-60Hz
* 2 potentiaalvrije relais contacten, één doorlus en één potentiaal vrij maak & verbreek
* Beltijden per relais instelbaar van relais A of B of beide in de software
* Relais kunnen 5Ampere bij 230Vac of 28Vdc schakelen
* automatische zomertijd omschakeling
* Draadloos ontvanger voor onze tijdzender uitgezonden bel programma
* 32 signaal tijden op de seconden nauwkeurig instelbaar,
* NL software meegeleverd om 32 beltijden in te kunnen stellen in de tijd zender
* programmeerbare impulsduur 1 tot 9 seconden
* geheugen wordt 10 jaar vastgehouden door lithium batterij
* GPS satelliet tijdreferentie ontvanger corrigeert de tijdzender
* altijd exacte tijd
* Draadloos signaalklok te plaatsen binnen straal van 150 meter van de tijdzender
* Onbeperkt aantal signaalklokken toepasbaar
* Optie PG-06 draadloos met luidsprekerbox en MP3 SD kaart/USB stick speler
GEEN BEKABELING MEER NODIG

Prijslijst
PG-06G draadloze signaalklok, 2 relais contact, 32 beltijden
Zwarte kunststof behuizing, met montage ogen

€ 200,00

Tijdzender met GPS eaxcte tijd ontvanger, USB datakabel,
instructiewijzer, USB stick software voor Win7/8.1/10

€ 800,00

Signaalhoorn, zoemer 90dBm 100Hz geluid toon, 230Vac

€

Signaalhoorn, zoemer 108dBm 100Hz geluid toon, 230Vac

€ 125,00

Schoolbel, 100-105dB, belgeluid, 230Vac met randaarde

€ 115,00

35,00

Optie eigen geluid als signaal

Audio unit + PG-06 draadloze signaalklok + geluidsbox
SD kaart/USB stick MP-3, uw eigen geluid fragment als schoolbel

€ 235,00

Luidsprekerbox met wandhouder inclusief, geluidsterkte instelbaar 55dB-100dB

Luidspreker voor buiten op het schoolplein, geluidsterkte instelbaar 55dB-100dB
Solid Business Systems, Postbus 1392, 1300 BJ Almere.
Telefoon: 036-5342180 Fax: 036-5335948

