Ipari óra kijelzők
és szünetjelző rendszerek
LEÍRÁS

A z ipari LED-e s óra és szünetjelző rend szer k ifejezetten nagy olv asási
táv olság ok ra lett tervezv e. Hermetik us f elép ítésének k öszönhetőe n víz,
hőmérséklet és p or álló, íg y minden k örülmény között meg bízhatóan üze mel.
A távirány ító segítség ével k önny en és gy orsan p rogramoz ható, a pontosság
é rd eké ben G PS és NTP szerveres szink ronizálással is terv ezhető.
A nagy f ényerejű, homogén LED -ek automatikus fényerő-szabály zással
v e zé re ltek, hog y mind en id őb en tökéletes kép minőség et biztosítson.

TULAJDONSÁGOK

2 év p ixe lg arancia

Egy sze rű é s gyors telepítés

Id őjárásálló k iv itel

Nagy méretű számok

G PS é s NTP szerv eres f rissítés

TERVEZÉS, KIVITELEZÉS

Nagy ob b méretre, vagy más meg jelenésre v an szükség e? A z Ön e lk ép ze lé se
sze rint meg terv ezzük , elk észítjük és igény esetén telepítjük is f ény reklámját.

ELÉRHETŐSÉGEINK

TE LE FON

E -MA IL

WE B

+36 (1) 788 9964

ajanlat@latnif og od .hu

www.latnif og od .hu

+36 (70) 298 5219

2021 Látnifogod.hu

Minden jog fenntartva!

LEDCLOCK
LED óra k ije lző

T ípus

LFO-Z A

T ípus

LFO-Z B

Kivitel

Külté ri

Kivitel

Kültéri

Karakter méret

5, 10, 20, 27, 40 cm

Karakter méret

5, 10, 20, 27, 40 cm

Óra kijelzés

Óra : Pe rc

Óra kijelzés

Óra : Perc : Másod perc

Kiegés zítő kijelzés

Dátum, számláló

Kiegés zítő kijelzés

Dátum, számláló

Fén yerő

8000 NIT

Fén yerő

8000 NIT

Vezérlés

IR távirány ító

Vezérlés

IR távirány ító

Fén yerő -szabályzó

A utomatik us

Fén yerő -szabályzó

A utomatik us

Védelem

IP66

Védelem:

IP66

MODE LL

ÁR

MODE LL

ÁR

T í pu s

N ettó

T í pu s

N ettó

LFO-ZA 5

90.000,- Ft

LFO -ZB 5

100.000,- Ft

LFO -ZA 10

110.000,- Ft

LFO -ZB 10

130.000,- Ft

LFO -ZA 20

190.000,- Ft

LFO -ZB 20

220.000,- Ft

LFO -ZA 30

280.000,- Ft

LFO -ZB30

320.000,- Ft

LFO -ZA 40

340.000,- Ft

LFO -ZB40

390.000,- Ft

KIE GÉ SZÍTŐ

ÁR

O pci on áli s

N ettó

H ő mérő szenzo r

5.000,- Ft

NT P kapcso lat

15.000,- Ft

GPS antenn a

25.000,- Ft
A fe ltü nt ete tt n ett ó á rak táj éko ztat ó j elle gűek! V égl eg es kalk uláci óé rt ve g ye fel vel ünk a k apcs olat ot .
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ÓRA- ÉS HŐMÉRSÉKLET KIJELZŐK
Pontos idő kijelzés
A megbízhatóan pontos működést GPS műholdas- vagy LAN csatlakozású NTP szerveres kapcsolat biztosítja. A
webes felületen az óracsoport egyesével és csoportosan is konfigurálható.

Szünetjelző rendszer
A LEDCLOCK órák programozható relé kimenettel felszereltek, ezáltal 30 különböző időpontban adható hangjelzés.
A hangjelzőt a telepítés helyének környezeti zajszintjéhez kell tervezni.

Programozás
A pontos idő kijelzésén kívül lehetőség van a dátum, valamint kiegészítő érzékelővel a levegő hőmérsékletének
vagy a medence vízhőfok értékének megjelenítésére.

Extra nagy fényerő
A 8000 NIT fényerő éjjel-nappal jól láthatóvá teszi a kijelzést. A beépített dinamikus fényerő-szabályzás mindig az
aktuális környezeti fényviszonynak megfelelőn állítja be a LED-ek fényerejét, megszüntetve a vakító hatást.

Időjárásálló kivitel
A LEDCLOCK órák IP66 védelemmel rendelkeznek, a beépített elektronika magas szinten védett az időjárás
viszontagságaival szemben, a csatlakozások vízmentes kialakításúak. Ipari és uszodai környezetben is
biztonságosan üzemeltethető.

Nagyméretű óra
Legújabb, mátrix kialakítású óráink 27 és 40 cm magas karakterekkel rendelkeznek, kifejezetten magasba történő
kihelyezéshez és nagy távolságból is látható kijelzésekre tervezve.
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