
Čtvercové venkovní hodiny typu CV
Venkovní hodiny o rozměru číselníku 500 mm, 600 mm, 800 mm, nebo 1000 mm s prosvětlenými číselníky jsou 

vhodné do městské zástavby například v železničních nebo autobusových zastávkách.

 ● Snadný přístup do vnitřního 
prostoru hodin pouze odklo-
pením přední části pouzdra 
usnadňuje údržbu

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

 ● Lze volit z řady možností upev-
nění hodin zavěšení na zeď, ke 
stropu, na sloup bočně nebo 
centrálně

 ● Jednostranné, dvoustranné, 
třístranné nebo čtyřstranné 
hodiny o rozměru číselníku 500 
mm, 600 mm, 800 mm, nebo 
1000 mm

 ● Možnost doplnění o digitální 
teploměr

 ● 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 EH8, které zajišťují chod v 
rozmezí teplot -25°C až +55°C

 ● Hodiny o rozměru číselníku 600 
mm se vyrábí též v provedení se 
sekundovou ručkou 

 ● Dokonalé prosvětlení číselníku 
je zajištěno diodami LED
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Technická data CV 50 CV 60 CVS 60 CV 80 CV 100
Rozměr číselníku 500 mm 600 mm 600 mm 800 mm 1000 mm
Jmenovité napětí linky PH 12, 24, 60 V    -25%; +50%
Zatížení linky PH* 16 mA / 12 V; 8 mA / 24 V; 4 mA / 60 V
Maximální proudový odběr z linky PH* 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
Jedno- a dvoustranné 32 W 40 W 40 W 40 W 60W

Tří- a čtyřstranné 60 W

Napájecí napětí pohonu sekundové ručky - 230V 
/50Hz -

Příkon pohonu sekundové ručky
(pro každou „stranu“ hodin – číselník) 1W

Hmotnost

Jednostranné 10 kg 16 kg 16 kg 21 kg 30 kg
Dvoustranné 30 kg 42 kg 42 kg 56 kg 70 kg
Třístranné

dle varianty uchycení
Čtuřstranné

* Jedna strana hodin

 


