
ZEGARY CYFROWE TYPU ZWC

Zegary wtórne ZWC przeznaczone s¹ do 
dok³adnego wskazywania czasu bie¿¹cego: 
godzin i minut M lub godzin, minut oraz sekund S
w cyklu 24-godzinnym, w pomieszczeniach 
zamkniêtych, np.: biurach, bankach, szko³ach, 
s zp i t a l ach ,  ho te l ach ,  r ozdz ie l n i ach ,  
dyspozytorniach itp. Wersjê /U mo¿na stosowaæ 
na terenie otwartym pod zadaszeniem lub w 
pomieszczeniach o zwiêkszonym zapyleniu.

Zegary mog¹ byæ wykonane w wersji jednostronnej J lub dwustronnej P/Z. W wersji jednostronnej ka¿dy 
zegar sk³ada siê z zegara g³ównego i wieszaka œciennego. W wersji dwustronnej ka¿dy zegar sk³ada siê z zegara
g³ównego Z i pomocniczego P oraz wieszaka sufitowego lub bocznego. Obudowy zegarów: g³ównego i 
pomocniczego s¹ jednakowe. Posiadaj¹ na tylnej œciance zaczepy s³u¿¹ce do zawieszenia ich na wieszaku. Taka
konstrukcja umo¿liwia ³atwe zdjêcie zegara w celach konserwacji z trwale przymocowanego do œciany lub sufitu
wieszaka.

Zegary standardowo wyposa¿ane s¹ w segmentowe wyœwietlacze diodowe o wysokoœci cyfr: 45, 57, 100
i 125 mm pozwalaj¹ce na odczytanie wskazañ z odleg³oœci od 15 do 50 m. Dostêpne s¹ równie¿ wersje 
z wiêkszymi rozmiarami cyfr.

Zegary mog¹ pracowaæ autonomicznie lub byæ wyposa¿ane w jedno z nastêpuj¹cych wejœæ steruj¹cych lub 
synchronizuj¹cych:

· Wejœcie liniowe analogowe LA przystosowane do odbioru polaryzowanych impulsów ±24V zmieniaj¹cych 
wskazanie zegara o jedn¹ minutê do przodu. Wejœcie to pozwala na pod³¹czenie zegara do linii zegarów 
analogowych (wskazówkowych) sterowanej z centrali zegarowej, np.: MC-20, MC-21 lub innej. 

· Wejœcie liniowe cyfrowe L przystosowane do odbioru polaryzowanych paczek impulsów ±24V nadawanych 
raz na sekundê, nios¹cych pe³n¹ informacjê o czasie bie¿¹cym. Wejœcie to pozwala na pod³¹czenie zegara 
do linii cyfrowej sterowanej z centrali zegarowej, np.: MC-20.

· Wejœcie synchronizuj¹ce typu RS-485 L4. Wejœcie to pozwala na pod³¹czenie zegara do sieci cyfrowych 
zegarów wtórnych sterowanej, np.: z centrali MC-21.

· Wejœcie wspó³pracuj¹ce z zewnêtrzn¹ anten¹ DCF-77 A lub GPS G.

W przypadku zastosowania analogowego wejœcia liniowego zegar nie prowadzi czasu samodzielnie (jest 
licznikiem impulsów nadawanych przez centralê zegarow¹). W przypadku pozosta³ych wejœæ zegar prowadzi 
czas samodzielnie, a jego wskazania s¹ synchronizowane odebran¹ informacj¹. Takie rozwi¹zania gwarantuj¹ 
wysok¹ niezawodnoœæ dzia³ania, identycznoœæ wskazañ wszystkich zegarów po³¹czonych w sieæ oraz 
niewra¿liwoœæ na zak³ócenia zewnêtrzne.
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Mo¿liwoœci i wyposa¿enie dodatkowe zegarów (do uzgodnienia przy zamawianiu):

· Wyœwietlanie naprzemiennie czasu i daty /D lub czasu i temperatury /T albo czasu i wilgotnoœci /W lub czasu i 
ciœnienia /H. Standardowo czas jest wyœwietlany przez 8 sekund, a druga wielkoœæ przez 2 sekundy. Mo¿na 
te¿ wyœwietlaæ trzy wielkoœci, np.: czas, datê i temperaturê w cyklu 10s czas, 5s data, 5s temperatura w 
wersji /D/T.

· Kolor wyœwietlacza czerwony, zielony lub ¿ó³ty.
· Regulacja jasnoœci œwiecenia wyœwietlacza /J.
· Kolor obudowy - standardowo „czarna morka”.
· Wbudowanie baterii akumulatorów podtrzymuj¹cych pracê wzorca czasu przy zaniku napiêcia zasilaj¹cego

przez min 24h /R24, 48h /R48 lub 1rok /R1J. Wyœwietlacz przy pracy na akumulatorach jest wygaszony.
· Wbudowanie funkcji stopera odliczaj¹cego w przód lub w ty³ z mo¿liwoœci¹ sterowania jego prac¹ poprzez 

zewnêtrzne styki lub impulsami napiêciowymi 24V-.
· Wbudowanie przekaŸnika do synchronizacji zewnêtrznych urz¹dzeñ /S lub do sterowania /P: dzwonkami w 

szkole, dzwonami koœcielnymi, procesami technologicznymi, impulsami sygna³u czasu dla rozg³oœni 
radiowych itp. Zwarcie styku przekaŸnika mo¿e równie¿ sygnalizowaæ przekroczenie progu odliczania we 
wbudowanym stoperze.

· Wbudowanie ³¹cza RS-232 /RS lub RS-485 /R4 do synchronizacji czasu w pojedynczych komputerach lub 
sieciach komputerowych. W instrukcji obs³ugi zamieszczony jest opis protoko³u transmisji umo¿liwiaj¹cy 
uzytkownikowi wykorzystanie ³¹cza we w³asnych aplikacjach. Na ¿yczenie zamawiaj¹cego mo¿e byæ 
dostarczone gotowe oprogramowanie pracuj¹ce w œrodowisku DOS lub WINDOWS 3.x/9x/NT/2000/XP.

· Wbudowanie sterownika minutowych zegarów analogowych /C (wskazówkowych) umo¿liwiaj¹cego 
sterowanie prac¹ maksymalnie 10 zegarów, po³¹czonych w sieæ. Zegary powinny byæ przystosowane do 
impulsów steruj¹cych o amplitudzie ±12V. Dane takich zegarów dostêpne s¹ na odrêbnej karcie 
katalogowej.

· Wbudowanie wyjœcia RS-485 /N do sterowania sieci¹ czasu wyposa¿on¹ we wtórne zegary cyfrowe.
· Wbudowanie odbiornika podczerwieni dla pilota /Q pozwalaj¹cego na zdaln¹ zmianê ustawieñ zegara. Opcja 

ta jest szczególnie przydatna w przypadku umieszczenia zegara w miejscu trudno dostêpnym (np. pod 
wysokim sufitem) i koniecznoœci okresowej zmiany generowanych alarmów, np. dzwonków szkolnych.

Dane techniczne zegarów - parametry wspólne:

* lub 48h dla zegarów z wejœciem liniowym analogowym LA Uwaga: niektóre parametry dotycz¹ funkcji dodatkowych
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Warunki klimatyczne u¿ytkowania:

Dane techniczne zegarów - parametry zale¿ne od wielkoœci cyfr:

* wartoœæ mocy mo¿e ulec zmianie dla zegarów z wyœwietlaczami w innym kolorze ni¿ czerwony

Dane techniczne anteny GPS:
- Masa 40g
- Wymiary 38x43x13
- Ochrona IP 65 wg PN-EN 60529
- D³ugoœæ kabla antenowego 5m * (koncentryczny RG174U)
- Zasilanie 3V-, 30mA
- Czêstotliwoœæ pracy 1575,42MHz

o- Zakres temperatury pracy -40 do +100 C

Uwaga:
Mo¿liwe jest zastosowanie dodatkowego przed³u¿acza kabla antenowego w.cz. o maksymalnej d³ugoœci 15mb. 

Dane techniczne anteny DCF:
- Wymiary 28 x 115
- Ochrona IP 54 wg PN-EN 60529
- Zasilanie 10 mA pr¹d sta³y
- Czêstotliwoœæ odbierana 77.5 kHz

o
- Zakres temperatury pracy -20 do +60 C

2
- Standardowa d³ugoœæ kabla 2m (OMY 2x0,75mm )

Uwaga:
2

Kabel anteny mo¿na przed³u¿yæ do max. 25m kablem (2x0,75mm ) bez jakichkolwiek dodatkowych zabiegów.
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Okreœlenie typu przy zamówieniu: ZWC-A;B;C;D/E.../E np.: 
ZWC-57SLP/Z/D/C - zegar wtórny cyfrowy sekundowy z liniowym cyfrowym wejœciem synchronizuj¹cym,

dwustronny, wyœwietlaj¹cy naprzemiennie czas i datê z wbudowanym sterownikiem
zegarów analogowych

gdzie poszczególne pola A, B, C, D i E oznaczaj¹:
A - wysokoœæ cyfr w mm (standardowo: 45, 57, 100 lub 125)
B - dla zegara 4 cyfrowego minutowego litera „M”, a dla zegara 6 cyfrowego sekundowego litera „S”
C - typ wejœcia synchronizuj¹cego czas w zegarze: 

L - wejœcie liniowe cyfrowe do wspó³pracy, np.: z MC-20 
LA - wejœcie liniowe analogowe do wspó³pracy z sieci¹ zegarów analogowych
L4 - wejœcie typu RS-485 do wspó³pracy z zegarami ZWC z funkcj¹ dodatkow¹ /N

lub central¹ np.: MC-21
A - wejœcie do wspó³pracy z anten¹ DCF-77
G - wejœcie do wspó³pracy z antena GPS

D - dla zegara jednostronnego litera „J”, a dla zegara dwustronnego litery „P/Z” okreœlaj¹ce Z -zegar 
g³ówny zasilaj¹cy, P -zegar pomocniczy

E - okreœlenie funkcji dodatkowej (mo¿e byæ ich kilka w jednym zegarze - najlepiej przed zamówieniem 
uzgodniæ z dystrybutorem lub producentem)

/U - wersja do stosowania na terenie otwartym pod zadaszeniem
/D - wyœwietlanie naprzemienne czasu i daty
/T - wyœwietlanie naprzemienne czasu i temperatury
/W - wyœwietlanie naprzemienne czasu i wilgotnoœci - w przygotowaniu
/H - wyœwietlanie naprzemienne czasu i ciœnienia - w przygotowaniu
/J - mo¿liwoœæ sterowania jasnoœci¹ œwiecenia wyœwietlacza 
/R24 - wbudowana bateria podtrzymuj¹ca pracê wzorca czasu przez 24h (bez funkcji wyœwietlania 

czasu)
/R48 - wbudowana bateria podtrzymuj¹ca pracê wzorca czasu przez 48h (bez funkcji wyœwietlania 

czasu) - tylko w wersji z wejœciem typu L
/R1J - wbudowana bateria podtrzymuj¹ca pracê wzorca czasu przez 1 rok (bez funkcji wyœwietlania 

czasu) - w przygotowaniu
/S - wbudowany przekaŸnik do synchronizacji urz¹dzeñ przemys³owych (program nale¿y uzgodniæ z 

producentem)
/P - wbudowany przekaŸnik do sterowania, np.: dzwonkami w szkole
/RS - wbudowane ³¹cze RS-232C do komunikacji z komputerem PC
/R4 - wbudowane ³¹cze RS-484 do komunikacji z komputerem PC
/C - wbudowany sterownik minutowych zegarów analogowych (wskazówkowych)
/N - wbudowane wyjœcie RS-485 sterowania sieci¹ czasu wyposa¿on¹ we wtórne zegary cyfrowe
/Q - wbudowany odbiornik podczerwieni i do³¹czony pilot zdalnego sterowania

Wystêpuj¹ dwa rodzaje wieszaków zegara 
dwustronnego:
· wieszak przykrêcany do œciany „boczny”
· wieszak mocowany do sufitu „sufitowy” 

(wymiar H w tabelce podaje odstêp pomiêdzy
dwoma s³upkami mocujacymi wieszak do sufitu)

Uwaga: Listwa zaciskowa znajduj¹ca siê na wieszaku 
zegara mo¿e w zale¿noœci od iloœci wybranych funkcji 
dodatkowych posiadaæ od 6 do 14 zacisków 

2
przystosowanych do kabli o przekroju max. 2,5mm

Widok i wymiary gabarytowe obudowy zegarów w wersji jedno i dwustronnej:

Producent zastrzega sobie mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian w konstrukcji wyrobu.
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