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Sie� czasu sk�ada si� z zegara pierwotnego i zegarów wtórnych.

Zegary pierwotne.

Zegar pierwotny wytwarza spolaryzowane impulsy =24V które „nap�dzaj�” zegary wtórne.

Synchronizacja z zewn�trznego �ród�a np. odbiornika GPS lub DCF77 zapewnia dok�adno�� chodu �

sek./300 000 lat oraz automatyczn� zmian� czasu letni  zimowy.

Brak synchronizacji powoduje spadek dok�adno�ci do 0.� sek. na dob�. W razie braku zasilania zegar

pierwotny posiada podtrzymanie wewn�trzne zapewniaj�ce prac� zegara przez �50 godz.

Zegary wtórne po powrocie zasilania s� automatycznie ustawiane na aktualny czas.

Zegar pierwotny wytwarza tak�e sygna�y cyfrowe do synchronizacji np. komputerów lub zegarów wtórnych

cyfrowych. Wyposa�enie zegara pierwotnego w programowane wyj�cia stykowe pozwala na programowe

za��czanie urz�ze	 wewn�trznych np. sygnalizacji akustycznej.

Zegary wtórne

Zegary wtórne analogowe s� w istocie silnikami krokowymi które zmieniaj� po�o�enie wskazówek po

ka�dym impulsie z zegara pierwotnego. Pobór pr�du wynosi ok. 6 mA na mechanizm.

Zegary wtórne po��czone s� równolegle. Dla zachowania jednakowej polaryzacji wyposa�one s� we wtyki

pozwalaj�ce na zmian� polaryzacji. Brak w�a�ciwej polaryzacji objawia si� ró�nic� wskaza	 wzgl�dem

zegara pierowotnego ± � min.

Dwustronne zegary wtórne to dwa zegary po��czone tylnymi �ciankami za pomoc� uchwytu (�ciennego lub

sufitowego).

Wszystkie zegary wtórne ��czy si� równolegle, jednak�e ze wzgl�du na serwis warto wprowadzi�

rozdzielnice dziel�ce sie� na ga��zie np. wed�ug pi�ter.

Seria zegarów wtórnych ECO to tanie zegary w obudowie akrylowej zalecane tylko do pomieszcze	

biurowych.

Zegary typu SLIM posiadaj� front wykonany ze szk�a, co czyni je odpornymi na zarysowanie przy

czyszczeniu.

Zegary STANDARD s� typowymi zegarami przemys�owymi (obudowa metalowa, szyba przednia).

Wykonywane s� tak�e jako odporne na par� – STEAM RESISTANT. Posiadaja wtedy metalow� �ciank�

tyln�.

Dostaczamy tak�e zagary wtórne cyfrowe serii STAR.

Wykonane s� technologii LED w kolorze czerwonym lub zielonym. Wysoko�� cyfr 58 lub �00mm

Pod��czane s� do linii zegarowych tak jak zegary analogowe, jednak�e wymagaj� lokalnego zasilania 220V.



�rednica przekrój

mm mm
2

0.20 0.03 44� 88 44 29 22 �5 �� 9 7 9 6 5 4 4 3

0.40 0.13 �765 353 �76 ��8 88 59 44 35 29 25 22 20 �8 �4 �2

0.60 0.28 397� 794 397 265 �99 �32 99 79 66 57 50 44 40 32 26

0.80 0.50 7060 �4�2 706 47� 353 235 �76 �4� ��8 �0� 88 78 7� 56 47

1.00 0.79 ��03� 2206 � �03 735 552 368 276 22� �84 �58 �38 �23 ��0 88 74

1.20 1.13 �5884 3�77 � 588 � 059 794 529 397 3�8 265 227 �99 �76 �59 �27 �06

1.40 1.54 2�62� 4324 2 �62 � 44� � 08� 72� 54� 432 360 309 270 240 2�6 �73 �44

1.60 2.01 28239 5648 2 824 � 883 � 4�2 94� 706 565 47� 403 353 3�4 282 226 �88

1 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150
6 30 60 90 120 180 240 300 360 420 480 540 600 750 900

TABELA DOBORU PRZEWODÓW DLA LINII ZEGAROWYCH

Przewody miedziane, max. spadek napi�cia: 3V

UWAGA: dane wa�ne dla mechanizmów f-my MOSER-BAER =24V/6 mA

Ilo�� mechanizmów
Pr�d [mA]

Maksymalna d�ugo�� linii zegarowej w m.Przewód

OSTAR
electronics  s.c.

70-035 Szczecin
ul. Kolumba 86

tel. +48 91 43 30 197
fax. +48 91 48 92 051

e-mail: ostar@ostar.com.pl


