
Venkovní hodiny řada  MKV
Jednostranné nebo dvoustranné venkovní  hodiny o průměru číselníku 500, 580 nebo 800 mm  v kovovém pouz-

dru z hliníku s povrchovou úpravou nebo z nerezové broušené oceli.  Číselník je chráněn čelním sklem  a jeho kresbu   
včetně ruček je možno volit ze standardního sortimentu nebo přizpůsobit požadavkům zákazníka. 

 ● Jednostranné nebo dvoustran-
né venkovní  hodiny o průměru 
číselníku 500, 580 nebo 800 mm 

 ● Kresbu číselníku je možno volit 
ze standardního sortimentu 
(viz vzorkovník číselníků a ruček 
Elektročas) nebo přizpůsobit 
požadavku zákazníka

 ● Vnitřní osvětlení pomocí LED 
diod.

 ● Různé způsoby zavěšení hodin: 
Závitová tyč nahoře, nátrubek 
nahoře, boční konzola, boční 
patka, univerzální nátrubek 
nebo patka univerzální.
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 ● Připojení na linky podružných 
hodin s napětím 12V, 24V a 60V.

 ● Také autonomní provedení s 
hlavními hodinami uvnitř.

 ● Také provedení se sekundou.

 ● Snadná údržba vzhledem k 
možnosti otevření hodin bez 
nástrojů
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Typové označení hodin
MKV P 58 D -ZH -NR -C64/R4

Druh strojku: Průměr vi-
ditelné časti 
ciferníku

Provedení Druh závěsu: Matriál a povr-
chová úprava

Druh kresby a 
tvar ruček ( ozn. 
dle vzorkovnice 
Elektročasu)

Bez ozn.-podruž-
ný minutový
P - podružný půl-
minutový
S - podružnýý 
sekundový
A - autonomní 
provedení

50 - 500 mm
58 - 580 mm
80 - 800 mm

bez ozna-
čení:
jednostran-
né
D - dvou-
stranné

bez ozn. - uchy-
cení na stěnu u 
jednostranných 
hodin
ZH - závitová 
trubka nahoře
NH - nátrubek 
nahoře
KB - konzpla 
boční
PB - patka boční
NU - nátrubek 
univerzální
PU - patka uni-
verzální

Bez ozn. - hliník 
lakovaný v odstí-
nu RAL5002
NR - nerez ocel 
broušená
AL - RALxxxx - 
hliník lakovaný v 
odstínu RAL

bez ozn. - C10/
R5 (standardní 
provedení)
C50/R10 - čísel-
ník a ručky dle 
DIN 41091
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Typy závěsů:


