
Draadloos kloksysteem

Algemene gegevens moederklok BT-H100-WL.

-- Uitgerust met externe zender voor draadloze sturing van analoge en digitale radio-
klokken. Geen bekabeling nodig!

– Automatische instelling bij het in bedrijf nemen.
– Automatische instelling zomer- wintertijd.
– LCD display voor tijd en datum.
– Zender voor onbegrensd aantal klokken binnen het zenderbereik
– Bedrijfszeker door gecodeerd tijddiagram, interferentie met andere systemen wordt hierdoor

vermeden.
– Vier gecodeerde kanalen om interferentie met andere kloksystemen te vermijden.
– Tijdens stroomuitval lopen de klokken op eigen quarzbasis verder.

Technische gegevens.

Moederklok:
Behuizing : ABS kunststof geschikt voor wandmontage
Nauwkeurigheid quarz : 0,1s/24h bij 20…25 graden Celcius
Voeding : 230V AC +/- 10%
Data opslag : zonder netvoeding 3 jaar
Omgevingstemperatuur : 0…50 graden Celcius
Afmetingen (lxbxd) : 322x220x83mm
Gewicht : 1,3 kg
Zender:
Behuizing : ABS kunststof geschikt voor wandmontage
Frequentie : 869,525 MHz, toegestaan in alle EU-landen
Zendvermogen : instelbaar op 25, 125 en 500mW
Reikwijdte : 100…200m, afhankelijk omstandigheden, 3 steunzenders mogelijk
Voeding : via moederklok
Beschermingsklasse : IP54
Afmetingen (lxbxd) : 100x100x54mm
Gewicht : 220 gram

Opties:
BTWL-HUDCF DCF77 ontvanger, moederklok loopt synchroon aan tijdzender in Duitsland
BTWL-HUV Extra steunzender, mocht het bereik van de standaard zender onvoldoende zijn.

Steunzenders moeten altijd binnen het bereik van de hoofdzender vallen.
Het signaal doorlussen via de steunzenders kan dus niet. Vermogen 125mW.



Prijzen, geldig tot 1 januari 2014, per stuk, excl. btw. en exclusief montage

BTWL-H100-WL € 976,-
BTWL-HUDCF 222,-
BTWL-HUV 443,-

BTWL-XN30 analoge klok 30cm 155,-
Voeding 2x 1,5V alkaline AA-batterij
Levensduur batterijen >2 jaar

BTWL-XN30SEK met seconden wijzer 187,-
Voeding idem

BTWL-XN40 analoge klok 40cm 221,-
Voeding idem

BTWL-XN40SEK met seconden wijzer 254,-
Voeding idem

BTWL-XN60 analoge klok 60cm 725,-
Voeding idem

BTWL-XN60-230 analoge klok 60cm 885,-
Voeding 230V

BTWL-XNLV30 analoge klok 30cm 159,-
Voeding 6-16VDC

BTWL-XNLV40 analoge klok 40cm 228,-
Voeding idem

BTWL-STR7 digitale klok, rode 7cm leds, 333,-
uren en minuten, voeding 230V

Netstekkervoeding 230V voor 32,-
XNLV30/40 klokken

Netstekkervoeding 230V 56,-
Idem, voor wand inbouwmontage

PW-BT30/40 wand- of plafondarm voor 56,-
dubbele 30/40cm klok

PW-BT60 wand of plafondarm voor 318,-
Dubbele 60cm klok

BTWL-MELODIE-230V 302,-
Signaalgever, max. 90 dB/A
Standaard 16 melodieën, eigen melodie
via SD kaart en MP3, kaart niet inclusief

LCD klokken, prijs op aanvraag

Bel 010-4183689 of mail naar info@radioclockcontrol.com

mailto:info@redaioclockcontrol.com

