
Třístranné venkovní hodiny AVT60
Třístranné venkovní hodiny o rozměru číselníku 600 mm upevněné na litinovém sloupu s prosvětleným číselní-

kem. Standardně jde o podružné hodiny, které jsou řízeny polarizovanými impulsy z hlavních hodin.
Jsou v provedení bez sekundy AVT60 nebo se sekundovou ručkou AVTS60.

 ● Třístranné hodiny o rozměru 
číselníku 600 mm

 ● Podružné verze hodin je možno 
řídit pomocí linky podružných 
hodin libovolnými hlavními 
hodinami dodávanými firmou 
Elektročas

 ● Podle použitých hlavních hodin 
lze zajistit:

 ● Přesnost od 0,3 sekundy / den 
až po absolutně přesný chod 
při připojení přijímače radiosig-
nálu DCF 

 ● Automatický přechod letní   
zimní čas

 ● Autonomní verze jsou řízeny 
vestavěnými hlavními hodina-
mi EH81, které zajišťují chod v 
rozmezí teplot -25°C až +55°C

 ● Možnost  provedení se sekun-
dovou ručkou 

 ● Dokonalé prosvětlení číselníku 
je zajištěno kvalitními LED dio-
dami.

 ● Snadný přístup do vnitřního 
prostoru hodin usnadňuje údrž-
bu

 ● Kresbu číselníku a tvar ruček lze 
dodat podle požadavku zákaz-
níka římskými číslicemi, arab-
skými číslicemi nebo symboly; 
možnost firemní reklamy na 
číselníku

 ● Upevnění hodin centrálně na 
historizující litinový sloup 
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Technická data AVT 60 AVTS 60
Rozměr číselníku 600 mm
Jmenovité napětí linky PH 12, 24, 60 V   
Tolerance jm. napětí linky PH  -20%; +50%
Zatížení linky PH / jm. napětí
(pro každou „stranu“ hodin – číselník)

16 mA / 12 V; 8 mA / 24 V; 4 mA / 60 V

Maximální zatížení linky PH / jm. napětí
(pro každou „stranu“ hodin – číselník)

19.5 mA / 12 V; 11.1 mA / 24 V; 5.5 mA / 60 V

Min. šířka minutových impulsů 0,8 s 
Napájecí napětí osvětlení 230 V / 50 Hz
Příkon osvětlení 60 W
Napájecí napětí pohonu sekundové ručky - 230V /50Hz
Příkon pohonu sekundové ručky 
(pro každou „stranu“ hodin – číselník)

- 1 W

Hmotnost 41 kg
Provozní teplota -25°C až 55°C

Rozměrový náčrtek


