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Exteriérové digitální hodiny řady DE 
Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění 
také v interiérech. Osvědčí se ve velkých prosvětlených halách jako jsou letiště, nádraží, sportovní haly 
a podobně. Vyhoví běžným i velmi náročným aplikacím. Výběr z pěti možných výšek číslic poskytuje 
možnost zvolit displej tak, aby byla zaručena optimální čitelnost pro pozorovatele. Displej složený             
z vysoce svítivých oválných LED diod v červené, pravé zelené, žluté, modré nebo bílé barvě zaručuje 
výbornou čitelnost ze všech úhlů pohledu a také v přímém slunečním světle.   
Rám z nerezavějících materiálů opatřený komaxitem zajistí dlouhou životnost a odolnost vůči             
klimatickým podmínkám. Využití možnosti připojení externích čidel, synchronizace v síti LAN a přes   
rozhraní RS 485, RS 232 nebo funkce stopek rozšiřuje spektrum aplikací. Infračervené dálkové ovládání 
usnadní nastavení  parametrů hodin a ovládání stopek. 

Hodiny 
• zobrazení času (12 nebo 24 hodinový cyklus), 

formát čtyřmístný (HH:MM) nebo šestimístný 
(HH:MM:SS)  

• zobrazení datumu, volitelný formát čtyřmístný  
  nebo šestimístný (včetně roku)  

• zobrazení teploty ve °C nebo °F 
 (je-li připojeno teplotní čidlo)  
• možnost připojení dvou teplotních čidel  

• možnost střídavého zobrazení času, datumu 
a teploty s nastavitelnou dobou zobrazení 
jednotlivých údajů  

• možnost konfigurace libovolné časové zóny  
 
 

Stopky 
• načítání od nuly, měří do 24 hodin  

• odečítání od nastavené hodnoty                   
se zastavením na nule, s automatickým      
restartem nebo s čítáním do mínusu  

• zobrazení mezičasů, "zmrazení displeje",         
kumulovaný mezičas  

• čítání po minutě, sekundě                              
nebo 1/100 sekundy  

• ovládání dálkovým IR ovladačem                
nebo klávesnicí 

• souběžně možnost přepnutí do režimu        
zobrazení času a datumu, případně teploty  



 

 

Základní vlastnosti 
• výška číslic 100, 180, 250, 320 nebo 500 mm,            

odpovídající čitelnosti na vzdálenost           
přibližně 40, 70, 100, 320 nebo 200 m  

• barva číslic červená, pravá zelená, žlutá,      
modrá  nebo bílá 

• ruční nebo automatické nastavení intenzity 
svitu 

• možnost připojení dalšího displeje 

• antireflexní přední krycí plexisklo zabraňuje      
odleskům a zlepšuje čitelnost  

• jednostranné nebo dvoustranné provedení 

• hloubka u jednostranného provedení pouze 
60 mm, u dvoustranného 160 mm  

• montáž nástěnná (pouze pro jednostranné     
hodiny), závěsná nebo boční konzolou 

Zvláštní aplikace 
• zobrazení teploty a datumu jako součásti              

analogových hodin  

• průmyslové displeje 
 
Příslušenství 
• dálkový IR ovladač pro nastavení hodin 
 
Doplňky 
• přijímač satelitního signálu GPS 

• přijímač radiosignálu DCF 77  

• teplotní čidlo IP 66 (kabel 3 nebo 30 m) 

• teplotní čidlo s RS 485 interface 

• teplotní čidlo s Ethernet interface 

• klávesnice k ovládání stopek  

Na přání 
• interní relé – možnost nastavení časového        

intervalu v módu odečítání, relé sepne                 
při průchodu nulou 

• rám hodin z hliníkových profilů, povrchová 
úprava komaxit, barva RAL 7040  

 (světle šedá), na přání jakýkoliv odstín RAL  
• ovládání a nastavení hodin dvěma tlačítky 

uvnitř hodin nebo dálkovým IR ovladačem  
• autonomní krystalová časová základna 

s možností synchronizace radiosignálem 
DCF 77, GPS, sériovým kódem MOBATIME, 
MOBALine, RS 232, RS 485, IRIG-B                  
nebo minutovými impulsy 24 V 

• možnost synchronizace v síti LAN  

• hodiny lze zapojit do kaskády                            
a synchronizovat jedním přijímačem             
radiosignálu DCF 77 nebo přijímačem GPS 

• napájení 100 – 240 V~, 50 / 60 Hz 

• krytí IP 66 



 

 

Příklad: 
DE.180.4.R.N.N.černý rám  
TP 30m 
Digitální hodiny, výška číslic 180 mm, čtyřmístné, červený displej, jednostranné,                                     
nástěnná montáž,  černý rám, 1 ks teplotní čidlo IP 66, délka přívodního kabelu 30m 

Typové označení digitálních hodin DE 



 

 

 

Možnosti využití 
 
• Informace o čase, datumu a teplotách ve venkovním prostředí – náměstí, křižovatky, nádraží, stadióny,  

dálnice  

• Informace o čase, datumu a teplotách v interiérech – letištní a nádražní haly, posluchárny,                        
zasedací místnosti, prosklené auly  a vestibuly   

• Informace o odjezdech tramvají, lanovek, vlaků na menších stanicích 

• Sportovní tabule do tělocvičen a na hřiště – ukazatel „hrací doba / reálný čas, skóre“ 

• Průmyslové displeje 



 

 

Montáž  
 

Zavěšení hodin větších rozměrů se řeší individuálně podle velikosti, hmotnosti a možnosti uchycení. 

Jednostranné hodiny  - nástěnná montáž 

Rozteče větších hodin 
podle možnosti uchycení 

Montáž stropním závěsem 

Montáž boční konzolou 

Montáž exteriérových hodin DE.4.500.R.D 



 

 

 

• výška číslic 100, 100/57 nebo180 mm   
• barva číslic červená, žlutá, pravá zelená, 

bílá nebo modrá  
• možnost volby barvy pro každý řádek  
• možnost automatického nastavení  
   intenzity svitu pomocí vestavěného čidla  
• IR dálkový ovladač pro snadné nastavení  
 a ovládání displeje 
• krytí IP 66 

 

• výška číslic 100, 180, 250, 320 nebo 500 mm   
• barva číslic červená, žlutá, pravá zelená, bílá 

 nebo modrá  
• možnost volby  barvy pro každý řádek  
• bezdrátový přenos dat až  na vzdálenost  300 m 
• IR dálkový ovladač pro snadné nastavení         

a ovládání displeje 
• klávesnice pro nastavení skóre 
• krytí IP 66 
 

Aplikace  

Schopnost komunikace s nadřazeným řídícím systémem, přenos dat z datových rozhraní, možnost    
připojení více teplotních senzorů, možnost snímání hodnot dalších fyzikálních veličin dává příležitost 
využít displej v mnoha aplikacích.  
Podle Vašeho zadání navrhneme a vyrobíme displej tak, aby vyhovoval Vašim specifickým              
podmínkám a splňoval Vaše požadavky. Dále uvádíme některé možnosti využití. 

Průmyslový displej 

Robustní displej pro průmyslové aplikace slouží pro zobrazování průmyslových veličin, možnost          
zobrazení jednotky na pevném popisovém poli, komunikace s nadřazeným řídícím systémem 
•  výška číslic 100, 180, 250, 320 nebo 500 mm 
•  počet číslic 1-16, podle velikosti číslic 
• barva  - červená, žlutá, pravá zelená, bílá nebo modrá 

Digitální displej pro zobrazení skóre a reálného času / hrací doby pro použití v interiérech  i exteriérech. 
Najde využití ve sportovních oddílech, školách, na hřištích nebo centrech volného času. 

Ukazatel skóre / reálný čas / hrací doba 

Digitální teploměr a ukazatel  času / data řady DT  
 

Univerzální  digitální displej pro zobrazení času / data a až tří teplot pro 
použití v interiérech  i exteriérech. Najde využití na koupalištích i krytých 
bazénech, lyžařských areálech, lázních,  nemocnicích, veřejných        
budovách i prostranstvích. 



 

 

Informace o odjezdech 
 

Univerzální displej pro exteriéry a interiéry               
zobrazující odjezdy lanovek ve 3 řádcích, aktuální 
čas na prvním řádku, další dva řádky zobrazují  
další  a poslední čas odjezdu ve formátu HH:MM 
 

• výška číslic 100, 100/57 nebo180 mm   
• barva číslic červená, žlutá, pravá zelená, bílá 

nebo modrá  
• možnost volby barvy pro každý řádek  
• možnost automatického nastavení  
 intenzity svitu pomocí vestavěného čidla  
• IR dálkový ovladač pro snadné nastavení  
 a ovládání displeje 
• krytí IP 66 

Displej zobrazující parametry solárních 
panelů, řada DS 
 

Univerzální displej pro exteriéry a interiéry   
zobrazuje výstupy z fotovoltaických systémů 
ve třech řádcích. Displej lze umístit kdekoliv      
a připojit přímo k elektroměru nebo měniči 
napětí.  
 
Příklad zobrazení: 
 

• výkon (4 číslice) 
• denní spotřeba (4 číslice) 
• celková spotřeba (6 číslic) 
 
 
 
  
 


