REPRODUCATOR SUNET CLOPOTE AMPLIFICATM
CEP – 2010 A

Reproducator sunet clopot. Amplificat de 200w RMS. Pana la 1.000 melodii memorizabile si
radiocomandabile. Gestioneaza pana la 24 iesiri releu, legaturi telefonice.
Instructiuni autoghidate pe LCD.
CARACTERISTICI FUNCTIONALE
Utilizați instrucțiunile de pe un ecran LCD.
Multilingv meniu. Până la 1.000 de melodii radiocomandabile. Automat ora de vară. Calendar perpetuu liturgic.
PROGRAMAREA IN TIMP:
Reușește sa programeze în timp cu o sincronizare perfectă:
Programarea automată a sărbătorilor, toate zilele săptămânii solemne fixe și variabile, zilnic,, înainte de sărbătorile
legale, Festiv, Săptămânal, periodice și anuale. Schimbarea / Confirmarea de orice programare. Eliminarea automată
a programelor care nu au loc mai. Execuții și melodii CICLICĂ RANDOM pentru perioadele de Crăciun, de Paști, etc ..
Taste de comenzi rapide pentru executarea imediată a Tip zile, săptămâni de tip și de Redare aleatoare. Vizualizarea
evenimentelor din zi prin apăsarea unui buton.
PROGRAMAREA MELODIILOR:
Abilitatea de a programa până la 1000 de melodii printr-o video tastatura internă sau externă de tip pian tastatură
(opțional). Posibilitatea de a efectua orice tip de compoziție și / sau să o memorizeze. Atinge de programare, Angelus,
întinderi, sunete, în ordine, diferențiat în funcție de numărul, ales etc timp. Toate programele pot fi apelate prin
numărul sau tipul. Fiecare sunet poate fi repetat, copiat, editat, traduse în viteză, manipulat în un fel și executat în
ordine, pentru orice număr de minute sau ore. Programare auto-ghidate facila.
CEASUL DE TURN (cu cartela RL085 optional).
Un TOTAL control asupra limbilor ceasului din turnul bisericii.Recuperarea automată după o pană de curent.
Putere 24, 110 sau 220 volti.Impulsuri la fiecare sec 30, 60 sau 1.
CEASUL SECUNDAR (cu cartela optionala RL085)
Un TOTAL control asupra limbilor ceasului secundar cu un cadran de 12/24 ore. Alimentare cu tensiune reglabila de
la 12 la 24 Volt 1A. Impulsuri la fiecare sec 30, 60 sau 1.
INDICATOR ORA prin clopotul electronic
Toate modelele de INDICATOR ORA posibile: bate ora, regional, național și internațional în conformitate cu tradițiile
locale.
. Westminster automat.Abilitatea de a rula orice program(programare efectuata) înainte sau după bătaia de ore /
sferturilor.
TASTE FUNCTII SIMPLE:.
2 Butoane pentru executarea directă a melodiilor, pentru activarea / dezactivarea melodiilor programate.
SERVICI (cu cartela optionala RL085):
Automatizare pentru activarea luminilor, deschiderea ușilor, sisteme de alarma, incalzire / aer conditionat, etc ..
Iluminat de perioada de statui, ceas, cruci luminose, chiar și prin telecomandă (opțional)
SIGURANTA:
Coduri de acces programabile pentru a preveni utilizarea de către persoane neautorizate. Ciocanele dezactivate în
cazul în care motoarele de clopote reale sunt active.

FUNCTII SPECIALE:
-Utilizarea de control de la distanță, puteți activa / dezactiva ora de programare.
-Tot timpul de programare și melodiile sunt memorizate pe o memorie nonvolatilă (care nu necesită putere).
CARACTERISTICI TEHNICE :
Container. metalic
Interfață grafică pentru utilizator. Cu display LCD 20 rânduri x 4 coloane cu iluminare din spate
Funcțiile multilingve meniu. Italiană, engleză, franceză, spaniolă, portugheză.
Timpul minim între timpul de programare a melodiilor. 1 minute
Uita-te la precizie. + / - 0.1 secunde pe zi
Ajustarea exactitatea ceasului. Prin intermediul unui software 12 secunde pe an.
Ajustarea acuratețea absolută a ceasului. VIA receptor RTD (DCF) - (GPS).
Menținerea ceas de memorie. Cu baterie de litiu (10 ani de viață)
Menținerea memorie PRG-timp și să memorizeze. Nedeterminată de memorie non-volatilă.
Temperatura. -10 La + 50 grade Celsius
Conector Molex Mini-Orange 6 poli. De introducere a datelor pentru control de la distanță receptor de 1000 de canale.
Date RS485 de ieșire pentru releul BOARD "RL085.
Soclu Mini Din 6-pini înapoi. Intrare pentru GPS DCF (Automatic aruncare de la margine de timp și calendar).
Putere audio Monitor interior 5 Watt
Amplificator de putere integrat 200 W RMS
ACCESORII:
 Receptor mod. CDT -77.5 timp radiosincronizare folosind ceasul atomic prin DCF radio
 Receptor mod. GPS-9543 pentru radiosincronizare timp folosind ceasul atomic prin GPS prin satelit
 modul GSM mod. GSM-862 permite executarea oricărei melodii de pe telefon fix sau mobil.
Radio  la 10.000 Mod de canale. TX-3500 - Capacitate de 300. 1 km. Frecvența 433 MHz
 carte de la 8 Mod Relee. RL085 - pentru gestionarea Turnul cu Ceas, Ceas sau secundare Ciocane / Motoare /
Servicii, etc ..
DIMENSIUNI SI GREUTATE:
DIMENSIUNI Versiune Amplificata
Misure ( l x h x p ) 19” 3 U Rack
482 x 132 x 380 mm
Greutate DMC 800A
8 Kg

NORMATIVE:
Aparatul este fabricat în conformitate cu reglementările privind siguranța și imunitatea, de asemenea, vine cu
marcajul CE, în conformitate cu Directiva 89/336 CEE.
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