
 

  



 

 

 

                    

CEAS, DATA, TEMPERATURA, CRONOMETRU 

              Oferim ceasuri electronice cu leduri cu diferite inălțimi ale numerelor:  5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 27 cm si  
           40 cm. O astfel de diversificare a dispozitivelor vă permite să ajustați echipamentul pentru locația și nevoile dvs. 

 

Utilizare 

- În interiorul clădirilor (zone de așteptare, holuri, coridoare, școli) 
- Pe fațada exterioară pentru a vă crește prestigiul. 
- Gări, peroane, centre logistice 
 

              Ceasurile sunt, de asemenea, folosite în cadrul unor proiecte de publicitate mari (pe panouri publicitare,  
           indicatoare, toteme stradale etc.). 

AVANTAJE 
                                                                                                 (în funcție de model) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
CONFRONTO DEI MODELLI 

 

   I dispositivi di tutte le serie offrono funzionalità identiche, ma si differenziano per il formato di presentazione 

del tempo e la tecnologia di realizzazione degli alloggi. 

 

                             Ceas 
Versiuni 
Parametri 

PrestigeLine Ermetic InoxLine Dimensiuni Mari 

Înălțimi de digit 
disponibile 

5, 10, 15, 20 cm 10, 15, 20 cm 10, 20 cm 27, 40 cm 

Format HH:MM (4 digits) Da, versiune CA Da, versiune CAH Da, versiune CAM Da, versiune CA 

Format HH:MM:SS (6 
digits) 

Da, versiune CB Numai CBH10 - Da, versiune CB 

Resistența la adversitațile 
climatice 

IP66 IP66 IP65 IP67 

Carcasă Policarbonat Suprafață antireflex 
Policarbonat / 

Sticla 
Suprafață 
antireflex 

 

 
 

 

Sincronizare ora cu 
GPS 

Rezistență la 
adversitățile climatice 

Funcție  MASTER Operațional cu 
semnal acustic 

Control automat al 
luminozității 

Administrare prin 
telecomandă sau site 
web 

Sincronizare de 
timp cu server NTP 

Funcție Ceas 

Funcție data Ușor de curațat Funcție 
termometru 

Vizibil în lumina 
soarelui 



 

 

 

 
MODELE / TEHNOLOGIE 

   Comparația tehnologiilor carcaselor produselor este prezentată mai jos. Diferențele mecanice 
dintre tehnologiile utilizate permit alegerea unei opțiuni adecvate locației de montare și metodei de instalare. 
 

PRESTIGELINE 

   Ceasurile PrestigeLine au carcasa din policarbonat, rezistenta la radiatiile UV si cu rezistenta mecanica       

ridicata. Folosind carcasa termoformată, dispozitivul, atunci când este asamblat corespunzător, îndeplinește 

cerințele de rezistență externă IP66. 

Înălțime digit: 5, 10, 15 si 20 cm,  

Disponibil în două versiuni: CA (4 digit) e CB (6 digit) 

 

ERMETIC 

   Datorită tehnologiei ermetice utilizate, CAH este rezistent la radiațiile UV, are o rezistență mecanică ridicată       

și dacă este asamblat corect, îndeplinește cerințele de etanșare IP66. Ceasul nu are carcasă rezultând foarte     

subțire așa că poate fi încorporat în diverse soluții diferite: indicatoare, stâlpi, totemuri etc. 

Înălțime digit: 10, 15 si 20 cm, 

Disponibil in două versiuni: CA (4 digit) e CB (6 digit- numai H10)                

INOXLINE 

   Ceasurile INOXLINE sunt găzduite într-o carcasă de oțel acoperită cu pulbere. Dispozitivul instalat    

corespunzător îndeplinește cerințele de etanșare IP65. Este disponibil și într-o versiune cu carcasă din oțel 

inoxidabil. 

Înălțime digit: 10 și 20 cm,  

Disponibilă numai versiunea CA (4 digit),  

 

DIMENSIUNI MARI 

   Ceasul este alcătuit din module LED montate într-o carcasă din oțel acoperită cu pulbere. Este rezistent la 

coroziune și se caracterizează printr-o rezistență crescută. Când este instalat corespunzător, îndeplinește   

cerințele de protecție IP67. 

 

 

Înălțime digit: 27 și 40 cm,  

Disponibil în două versiuni: CA (4 digit), e CB (6 digit) 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

  MODELUL CAS10 – L 

 
 

                  Este un ceas digital LCD de interior cu 7 segmente. 
 

 

Înălțime digit: 10 și 20 cm,  

Disponibilă numai versiunea ZA (4 digits),  

 
 
 
 
 
 

  

 

SINCRONIZARE TIMP 
 

         Sincronizarea orei poate fi setată manual de către utilizator sau prin utilizarea funcției                                                                                    
automate disponibilă în două opțiuni: 

 
1. Receptor satelit GPS 

 
               Deși GPS-ul a fost creat pentru poziționare (adică definește locația), acesta poate fi folosit și în alte              
scopuri. Informațiile despre data și ora curente sunt încorporate în semnalul GPS primit. Acest timp este 
foarte precis, deoarece este determinat pe baza standardelor atomice. Poate fi lent sau rapid ca o milioneme 
de secundă pe lună. Pentru o funcționare corectă, este necesar să plasați receptorul în aer liber, oferind 
„vizibilitate” cerului                                                                                                                                        
 

                            
      Avantajele sincronizării GPS: 
- Oferă sincronizare precisă a timpului de la sateliții GPS, pe baza standardelor atomice, 
- Nu necesită nicio configurație, 
- Nu necesită nicio conexiune la internet, 
- Funcționează în orice loc de pe Pământ, 
- Recepția corectă a semnalului satelitului este indicată de LED-ul de semnalizare care este încorporat în 
receptor 
 
Pentru a profita de sincronizarea orei prin satelit, ceasul trebuie să fie echipat cu receptor GPS opțional. 

 
 

  2. Sincronizare prin server Internet - NTP 
 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
   NTP (Network Time Protocol) - este un protocol de sincronizare a ceasurilor computerelor, precis, stabil si 
sigur, in cadrul unei retele. Un mare avantaj al acestei soluții este capacitatea de a sincroniza un număr mare 
de dispozitive. Sincronizarea se poate face: 
- De pe serverul de timp local - nu este necesar accesul la internet, 
- De pe un server public pe o perioadă de timp - este necesar accesul la Internet, 
 
   Avantajele sincronizării NTP: 
- Oferă sincronizare precisă a timpului cu serverele NTP, 
- Posibilitatea de a sincroniza mai multe ceasuri de pe același server, 
- Gestionarea a cinci servere de timp diferite (1 principal și 4 alternative) asigură o sincronizare fiabilă, 
- Schimbarea serverului de timp din primar în alternativ se face automat atunci când este detectată o eroare. 
 
Sincronizarea timpului NTP are loc prin portul Ethernet (interfața este inclusă în echipamentul standard al    
fiecărui ceas). 

 
 
 

Funcția de server NTP local 
 
   Fiecare ceas din seria CA / CB poate fi un ceas central (MASTER) care, prin conexiunea LAN, va fi sursa orei 
pentru celelalte ceasuri. În consecință, este ușor să creezi o rețea de dispozitive în care ceasul central poate 
primi ora din diferite surse, precum: un receptor GPS, un server NTP public sau propriul ceas intern. 
   Rețeaua sincronizată a tuturor ceasurilor asigură că toată lumea folosește aceeași origine, afișând aceleași 
informații și este extrem de importantă pentru locuri de muncă, săli de producție, școli, stații, platforme etc. 

 

 
 
 

EXEMPLE DE SCHEME DE CONEXIUNE 
 
 

Ceasuri sincronizate de pe serverul NTP local 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

Ceasuri sincronizate de pe serverul public NTP – Internet 
 
 

                  
 

 

   Ceasul MASTER sincronizat de GPS, care este, în același timp, un server NTP local pentru celelalte ceasuri 
din rețea 

 
 

 
 
 

SINCRONIZAREA CONȚINUTULUI AFIȘAT 
 
 

   Pe lângă sincronizarea orei, ceasurile noastre au și o funcție de sincronizare pentru conținutul afișat. 
Aceasta înseamnă că toate dispozitivele care operează într-o rețea afișează aceleași informații în același timp. 
Aceasta este o funcție foarte utilă pentru implanturile a două sau mai multe ceasuri situate aproape unul de 
celălalt, de exemplu: 
- Două laturi ale stâlpului cu ceasuri, 
- Ceasuri diferite care arată ore diferite pe Pământ, 
- Statii de transport in comun, 
- Totemuri poligonale cu informații poligonale (cu mai multe laturi). 
- etc. 
 

                
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

   În sistemele cu sincronizare de conținut, este posibilă activarea funcției de transfer a valorii temperaturii 
măsurate de ceasul MASTER către alte ceasuri prin intermediul rețelei. Această funcționalitate este 
importantă pentru: 
- Prezentarea temperaturii pe mai multe dispozitive în același timp, folosind o singură sondă de 
temperatură 
- Prezentarea temperaturii măsurate de un alt dispozitiv (MASTER) în poziție de la distanță 
- Evitati prezentarea de masuratori divergente, cauzate de diferite locuri de amplasare a sondelor de 
temperatura 
- etc. 

 

 
 

GESTIONAREA CEASULUI PRIN PANELUL WEB 

   Fiecare dispozitiv are un panou web integrat, care este disponibil prin intermediul rețelei de calculatoare 
în browserul de internet. Gestionarea prin intermediul panoului web se poate face folosind un computer, 
tabletă, smartphone sau alt dispozitiv care oferă browser-ul de internet. 
 

 
   Avantajele soluției: 
- Caracteristici încorporate 
- Previzualizare clară și tabelară a setărilor (site-ul) 
- Abilitatea de a gestiona mai multe dispozitive dintr-un singur loc prin intermediul rețelei de calculatoare 
- Management de la distanță prin Internet - de oriunde în lume. 

 

GESTIONAREA CEASULUI PRIN TELECOMANDĂ 
 

   Telecomanda cu infraroșu poate fi utilizată pentru a gestiona dispozitivele. Fiecare telecomandă are un 
cod unic care împiedică persoanele neautorizate să facă modificări. Telecomanda este alocată unuia sau 
mai multor ceasuri. De asemenea, este posibil să atribuiți mai multe telecomenzi unui ceas. 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
Avantajele acestei soluții: 
- Funcționare fără computer 
- Nu este nevoie să configurați o rețea de computere 
- Verificarea directă a modificărilor aplicate pe afișajul dispozitivului 
 
ÎNȘTIINȚARE: 
- Pentru modelele L (LAN), telecomanda cu infrarosu este un accesoriu optional. 
- Este posibil ca unele funcții sau setări să nu fie disponibile. 
 

SSEMNAL ACUSTIC 
   Ceasurile au încorporat un releu de funcționare care poate semnala până la 30 de alarme. Durata fiecărei 
alarme este setată independent de la 1 la 59 de secunde. Există posibilitatea de a seta alarme în modul 
săptămânal.  
   Exemple de utilizare: 
- Activarea unei alarme industriale pentru a semnala de exemplu pauze sau schimbări la locul de muncă 
- Activarea soneriei școlii. 
- Dați un semnal de timp pentru un alt dispozitiv/sistem. 
 

ORA LEGALĂ 
 

   Ceasul acceptă activarea schimbării automate a orei de vară (DST - Daylight Saving Time). Schimbarea se face 
pentru Europa, SUA, Canada, Australia și Israel. 
 

 
 

FUNCȚIA DE CRONOMETRO 
 

Pe lângă afișarea orei, datei și temperaturii, ceasurile au și funcție de cronometru. Sunt disponibile 3 moduri: 
 
a) Cronometru 
b) Timer Up - Contorizează timpul de la 0 la o valoare prestabilită, 
c) Timer Down - Contorizează timpul în jos, de la valoarea presetată la 0. 
 
ÎNȘTIINȚARE: 
Funcția de cronometru este disponibilă numai pentru ceasurile gestionate de telecomandă. 
 

SENSOR AUTOMAT DE LUMINOZITATE 

   Controlul automat al luminozității bazat pe măsurarea luminii din jur de la un senzor asigură o ajustare           

reală a luminozității afișajului la condițiile actuale de iluminare din împrejurimi. 

 



 

 

 

 

 

   Controlul real al luminozității evită conflictele cauzate de dispozitivul excesiv de luminos. Pe lângă 
controlul automat al luminozității bazat pe senzor, există posibilitatea de a selecta și bloca manual un nivel 
de luminozitate (din 10 niveluri din care să alegeți). 
 

FUNCȚIE DE MOD - ECO 
 

Pentru ușurință în utilizare, ecologie și economie de energie, afișajele sunt echipate cu modul ECO.  Această 

funcție pornește și oprește automat afișajul, în funcție de nevoile dvs. 

 

MODELE 
 

 

 PrestigeLine 
 

MODELLO CONTROL 
ÎNALȚIME 

DIGIT 
ÎNALȚIME 

CEAS 
LUNGIME GROSIME GREUTATE CONSUM 

CA5-R Telecomandă 50 mm 141 mm 298 mm 42 mm 1 kg 10W 

CA5-L LAN, WWW 50 mm 141 mm 298 mm 42 mm 1 kg 10W 

CA5-L POE+ LAN, WWW 50 mm 141 mm 298 mm 42 mm 1 kg 10W 

CB5-R Telecomandă 50 mm 141 mm 408 mm 42 mm 1,5 kg 14W 

CB5-L LAN, WWW 50 mm 141 mm 408 mm 42 mm 1,5 kg 14W 

CB5-L POE+ LAN, WWW 50 mm 141 mm 408 mm 42 mm 1,5 kg 14W 
        

CA10-R Telecomandă 100 mm 186 mm 349 mm 45 mm 1,5 kg 10W 

CA10-L LAN, WWW 100 mm 186 mm 349 mm 45 mm 1,5 kg 10W 

CA10-L POE+ LAN, WWW 100 mm 186 mm 349 mm 45 mm 1,5 kg 10W 

CB10-R Telecomandă 100 mm 186 mm 512 mm 45 mm 2,0 kg 15W 

CB10-L LAN, WWW 100 mm 186 mm 512 mm 45 mm 2,0 kg 15W 

CB10-L POE+ LAN, WWW 100 mm 186 mm 512 mm 45 mm 2,0 kg 15W 

        
CA15-L LAN, WWW 150 mm 237 mm 500 mm 45 mm 2,5 kg 12W 

CA15-L POE+ LAN, WWW 150 mm 237 mm 500 mm 45 mm 2,5 kg 12W 
   

     
CA20-R Telecomandă 200 mm 288 mm 616 mm 45 mm 3,0 kg 14W 

CA20-L LAN, WWW 200 mm 288 mm 616 mm 45 mm 3,0 kg 14W 

CA20-L POE+ LAN, WWW 200 mm 288 mm 616 mm 45 mm 3,0 kg 14W 

CB20-R Telecomandă 200 mm 288 mm 900 mm 45 mm 4,0 kg 20W 

CB20-L LAN, WWW 200 mm 288 mm 900 mm 45 mm 4,0 kg 20W 

CB20-L POE+ LAN, WWW 200 mm 288 mm 900 mm 45 mm 4,0 kg 20W 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Dimensiuni Mari 
 

MODEL CONTROL 
ÎNALȚIME 

DIGIT 
ÎNALȚIME 

CEAS 
LUNGIME GROSIME GREUTATE CONSUM 

CA30-L LAN, WWW 270 mm 328 mm 616 mm 90 mm 7,5 kg 4W 

CB30-L LAN, WWW 270 mm 328 mm 904 mm 90 mm 9,5 kg 6W 
   

     
CA40-L LAN, WWW 400 mm 427 mm 904 mm 90 mm 11 kg 6W 

CB40-L LAN, WWW 400 mm 427 mm 1336 mm 90 mm 14 kg 9W 

 
Ermetic 
 

MODEL CONTROL 
ÎNALȚIME 

DIGIT 
ÎNALȚIME 

CEAS 
LUNGIME GROSIME GREUTATE CONSUM 

CAH10-R Telecomandă 100 mm 160 mm 330 mm 33 mm 1,5 kg 10W 

CAH10-L LAN, WWW 100 mm 160 mm 330 mm 33 mm 1,5 kg 10W 

CBH10-R Telecomandă 100 mm 160 mm 490 mm 33 mm 2,0 kg 15W 

CBH10-L LAN, WWW 100 mm 160 mm 490 mm 33 mm 2,0 kg 15W 

        
CAH15-L LAN, WWW 150 mm 210 mm 480 mm 33 mm 2,5 kg 12W 

   
     

CAH20-R Telecomandă 200 mm 270 mm 590 mm 33 mm 3,0 kg 14W 

CAH20-L LAN, WWW 200 mm 270 mm 590 mm 33 mm 3,0 kg 14W 

 
InoxLine                                                                                                                                                              

MODEL CONTROL 
ÎNALȚIME 

DIGIT 
ÎNALȚIME 

CEAS 
LUNGIME GROSIME GREUTATE CONSUM 

CA10-R Telecomandă 100 mm 180 mm 372 mm 61 mm 2,5 kg 10W 

CA10-L LAN, WWW 100 mm 180 mm 372 mm 61 mm 2,5 kg 10W 

CA10-L POE+ LAN, WWW 100 mm 180 mm 372 mm 61 mm 2,5 kg 10W 

        

CA20-R Telecomandă 200 mm 314 mm 637 mm 61 mm 5,5 kg 14W 

CA20-L LAN, WWW 200 mm 314 mm 637 mm 61 mm 5,5 kg 14W 

CA20-L POE+ LAN, WWW 200 mm 314 mm 637 mm 61 mm 5,5 kg 14W 

 

DE INTERIOR 
 

MODEL CONTROL 
ÎNALȚIME 

DIGIT 
ÎNALȚIME 

CEAS 
LUNGIME GROSIME GREUTATE CONSUM 

CAS10-L POE+ LAN, WWW 100 mm 170 mm 350 mm 44 mm 1,7 kg 3,5 W 

CBS10-L POE+ LAN, WWW 100 mm 170 mm 486 mm 44 mm 2,4 kg 5 W 

        

 



 

 

 
 

 
 
OPȚIONAL 

 
 

OPȚIUNI 
SUPLIMENTARE 

DESCRIERE 

Receptor GPS 

 
Sincronizarea orei prin sistemul mondial de satelit - GPS. Receptorul GPS cu antenă integrată este 

rezistent la condiții meteorologice nefavorabile. Sincronizarea GPS acceptă o precizie de o 
secundă; comută automat ceasul de la ora de vară la ora standard și invers. 

Telecomandă 
adițională 

Ca standard, fiecare ceas „R” are o telecomandă, o telecomandă suplimentară poate fi 
achiziționată și alocată ceasului „L”. 

Senzor de temperatură 
aer 

Ceasul, pe lângă funcția standard (ceas și calendar), este îmbogățit cu măsurarea temperaturii. 
Temperatura este afișată în câmpul LED al afișajului alternând cu ora și data. Gama de 

temperaturi măsurate: -50 ° C ÷ + 99 ° C 

Senzor de temperatură 
apă 

 
Afișajul, pe lângă ora standard și funcția de dată, poate afișa temperatura apei. Temperatura este 

afișată interschimbabil cu ora și data. 
Interval de temperatură: -50 ° C ÷ + 99 ° C 

Structură din oțel 
inoxidabil pentru 

instalare in consolă 

Pentru ceasurile din seria CA / CB, un suport pentru montarea in consolă este disponibil atât 

pentru variantele cu o singură față, cât și pentru cele cu două fețe. 

Suporturi pentru agățat  Pentru ceasurile din seria CA / CB este disponibil un suport de agățat atât pentru variantele cu o 
singură față, cât și pentru cele cu două fețe. 

Semnal acustic 
standard 

Sonerie industrială cu releu executiv din polimer ABS durabil. Tensiune de rețea 230V, 3W 
volumul semnalului acustic 88dB. 

Semnal acustic extra  Sonerie industrială cu releu executiv din polimer ABS durabil. Tensiune de rețea 230V, 3W 
volumul semnalului acustic 108dB. 

Led di culoare 
verde sau albastru 

În versiunea standard, puteți alege LED-uri galbene, portocalii sau roșii. Pentru LED-urile verzi sau 
albastre există o suprataxă la valoarea netă a dispozitivului în versiunea standard. 

Led di culoare 
albă 

În versiunea standard, puteți alege LED-uri galbene, portocalii sau roșii. Pentru LED-urile albe 
există o suprataxă la valoarea netă a dispozitivului în versiunea standard. 

 
 
 

 

 

 

 

 


