WESTERSTRAND
DIGITALE KLOKKEN

15-20-25-30-45

De THERMEX digitale klokken van Westerstrand geven alternerend de tijd, de
temperatuur en eventueel de datum weer.
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THERMEX 15-20-25-30-45
De THERMEX digitale klokken voor buitenopstelling
zijn voorzien van een aluminium behuizing met een
zwarte afwerking en een rode antireflecterende
polycarbonaat ter bescherming van de rode led-cijfers
(transparante polycarbonaat bij gele led’s).
De cijfers worden gevormd door middel van ULTRA
BRIGHT led’s (rode of gele led’s) met een automatische
lichtsterkteregeling. Eenvoudige instelling d.m.v. een
infrarood afstandsbediening. Een elektronische
werkingsreserve verzekert een autonomie van 48 uur. Na
een stroomonderbreking geven de klokken onmiddellijk
de correcte tijd weer.

Bevestiging/Installatie:

De THERMEX klokken geven alternerend de tijd, de
temperatuur en eventueel de datum weer.

Behuizing:
Frontplaat:
Aansluitspanning:
Bescherming:
Norm:

Mogelijke uitvoeringen:
-

Enkelzijdig voor wandopstelling of dubbelzijdig voor
muur- of plafondophanging mits een draagarm (optie).

Algemene technische gegevens:

Autonoom met GPS-ontvanger

aluminium, zwart gelakt
polycarbonaat
230 VAC 50Hz
IP54
EN61000-6-3:2001
EN61000-6-2:2005

In deze uitvoeringen dient een voeding 230 VAC te
zijn voorzien.

Technische gegevens per type:

Type
THERMEX 15
THERMEX 20
THERMEX 25
THERMEX 30
THERMEX 45

Karakterhoogte
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
450 mm

Tijd

Leesafstand
60 meter
90 meter
120 meter
145 meter
200 meter

Afmetingen enkelzijdig
(EZ)
685 x 245 x 92 mm
740 x 270 x 92 mm
900 x 330 x 92 mm
1.000 x 380 x 92 mm
1.420 x 530 x 92 mm

Datum

Afmetingen
Gewicht
dubbelzijdig (DZ)
EZ
DZ
685 x 245 x 130 mm 5 kg / 7 kg
740 x 270 x 130 mm 6 kg / 8 kg
900 x 330 x 130 mm 7 kg / 10 kg
1.000 x 380 x 130 mm 9 kg / 12 kg
1.420 x 530 x 130 mm 12 kg / 17 kg

Temperatuur

Contacteer ons voor een volledig vrijblijvende offerte.

