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Табло електронне Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Годинник електронний ЧЭ-200/150СМ-4/6УХ-210
Світлодіодні годинник-табло призначені для індикації часу, дати і метеорологічних параметрів, таких як:
температура, тиск і вологість. Встановлюються як на вулиці, так і всередині приміщень. Відмінною
особливістю годинників вуличного виконання є висока яскравість світіння, що забезпечує відмінну
видимість індикації навіть в умовах прямих сонячних променів. Вуличні годинники виконуються в
корпусі з захистом від пилу і вологи зі ступенем IP-54.
ЧЭ-200/150СМ-4/6УХ-210 має 4-розрядну основну світлову панель з висотою знака 200 мм, а також 2
поля по 3 знаки висотою 150 мм, що використовуються для відображення температури та тиску.
Всі годинники оснащені батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час (не
менше 5 років) продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Годинник електронний
ЧЭ-200/150СМ-4/4УХ-210
Світлодіодні годинник-табло призначені для індикації часу, дати і
метеорологічних параметрів, таких як: температура, тиск і вологість.
Встановлюються як на вулиці, так і всередині приміщень. Відмінною
особливістю годинників вуличного виконання є висока яскравість світіння,
що забезпечує відмінну видимість індикації навіть в умовах прямих сонячних
променів. Вуличні годинники виконуються в корпусі з захистом від пилу і
вологи зі ступенем IP-54.
ЧЭ-200/150СМ-4/4УХ-210 має 4-розрядну основну світлову панель з
висотою знака 200 мм, а також 2 поля по 2 знаки висотою 150 мм, що
використовуються для відображення температури.
Всі годинники оснащені батарейним резервуванням живлення таймера, що
дозволяє тривалий час (не менше 5 років) продовжувати відлік поточного
часу у вимкненому стані.

Базова ціна

Червоний
Зелений

Автономний
Первинний
Вторинний
LAN синхронізація

14447

+0
+128

+0
+1414
+265
+1768

11287

+0
+100

+0
+1105
+207
+1381

Табло електронне універсальне ЭУТ-200/200СМ-4/4УХ-210
Універсальне електронне табло призначене для індикації часу, дати і метеорологічних параметрів,
таких як: температура, тиск і вологість.
Відмітна особливість табло серії ЭУТ-ХХХ - настройка всіх параметрів і режимів відображення за
допомогою веб-інтерфейсу (Ethernet порт). Залежно від модифікації, додатково може бути
організовано управління 4-ма реле за розкладом на тиждень.
Встановлюються як на вулиці, так і всередині приміщень. Відмінною особливістю годинників вуличного
виконання є висока яскравість світіння, що забезпечує відмінну видимість індикації навіть в умовах
прямих сонячних променів. Вуличні годинники виконуються в корпусі з захистом від пилу і вологи зі
ступенем IP-54.
ЭУТ-200/200СМ-4/4УХ-210 має 4-розрядну 2-рядну світлову панель з висотою знака 200 мм.
Табло оснащене батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час (не менше 5
років) продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.
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Годинники електронні Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Годинник електронний ЧЭ-56МX-6XX-110
Годинники на надяскравих світлодіодних індикаторах призначені для індикації часу, дати і
температури навколишнього середовища. Встановлюються всередині приміщень. Поставляються в
різних корпусах (алюмінієвий профіль, ДСП).
Серія ЧЭ-56МX-6XX-110 має 6-розрядну світлову панель з висотою знака 56 мм.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури. Показання часу, дати (а
також температури, атмосферного тиску і вологості повітря при наявності відповідних датчиків)
виводяться по черзі. Інтервал зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час (не менше 5 років)
продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Годинник електронний ЧЭ-38МX-6XX-110
Годинники на надяскравих світлодіодних індикаторах призначені для індикації часу, дати і
температури навколишнього середовища. Встановлюються всередині приміщень. Поставляються в
різних корпусах (алюмінієвий профіль, ДСП).
Серія ЧЭ-38МX-6XX-110 має 6-розрядну світлову панель з висотою знака 38 мм.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури. Показання часу, дати (а
також температури, атмосферного тиску і вологості повітря при наявності відповідних датчиків)
виводяться по черзі. Інтервал зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час (не менше 5 років)
продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Годинник електронний ЧЭ-76МX-6XX-110
Годинники на надяскравих світлодіодних індикаторах призначені для індикації часу, дати і
температури навколишнього середовища. Встановлюються всередині приміщень. Поставляються в
різних корпусах (алюмінієвий профіль, ДСП).
Серія ЧЭ-76МX-4XX-110 має 6-розрядну світлову панель з висотою знака 76 мм.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури. Показання часу, дати (а
також температури, атмосферного тиску і вологості повітря при наявності відповідних датчиків)
виводяться по черзі. Інтервал зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час (не менше 5 років)
продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Годинник електронний ЧЭ-100/60МД-4/6XX-210
Годинники на надяскравих світлодіодних індикаторах призначені для
індикації часу, дати і температури навколишнього середовища.
Встановлюються всередині приміщень. Поставляються в різних корпусах
(алюмінієвий профіль, ДСП).
Серія ЧЭ-100/60МД-4/6XX-210 має дворядну світлову панель. Верхній ряд
(4 розряди висотою 100 мм) відображає час, нижній (6 розрядів висотою 60
мм) - дату.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури.
Показання часу, дати (а також температури, атмосферного тиску і вологості
повітря при наявності відповідних датчиків) виводяться по черзі. Інтервал
зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час
(не менше 5 років) продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Базова ціна

Червоний
Зелений

Автономний
Первинний
Вторинний
LAN синхронізація

ДСП корпус

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

10992

+0
+153

+0
+1414
+265
+1768

+0

+0
+398

8588

+0
+120

+0
+1105
+207
+1381

+0

+0
+311
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Годинник електронний ЧЭ-100/60МX-4/2XX-110
Годинники на надяскравих світлодіодних індикаторах призначені для
індикації часу, дати і температури навколишнього середовища.
Встановлюються всередині приміщень. Поставляються в різних корпусах
(алюмінієвий профіль, ДСП).
Серія ЧЭ-100/60МX-4/2XX-110 має 6-розрядну світлову панель, перші 4
розряди висотою 100 мм, а останні 2 - 60 мм.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури.
Показання часу, дати (а також температури, атмосферного тиску і вологості
повітря при наявності відповідних датчиків) виводяться по черзі. Інтервал
зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час
(не менше 5 років) продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Базова ціна

Червоний
Зелений

Автономний
Первинний
Вторинний
LAN синхронізація

ДСП корпус

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

9500

+0
+131

+0
+1414
+265
+1768

+0

+0
+398

7422

+0
+102

+0
+1105
+207
+1381

+0

+0
+311

Годинник електронний ЧЭ-100/60МX-4/4XX-210
Годинники на надяскравих світлодіодних індикаторах призначені для індикації часу, дати і
температури навколишнього середовища. Встановлюються всередині приміщень. Поставляються в
різних корпусах (алюмінієвий профіль, ДСП).
Серія ЧЭ-100/60МX-4/4XX-210 має дворядну світлову панель. Верхній ряд (4 розряди висотою 100 мм)
відображає час, нижній (4 розряди висотою 60 мм) - дату.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури. Показання часу, дати (а
також температури, атмосферного тиску і вологості повітря при наявності відповідних датчиків)
виводяться по черзі. Інтервал зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час (не менше 5 років)
продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Годинник електронний ЧЭ-100СД-4ВX-110
Світлодіодний годинник-табло призначений для індикації часу, дати і
температури навколишнього середовища. Встановлюються всередині
приміщень. Відмінною особливістю годинника є висока яскравість світіння,
що забезпечує відмінну видимість індикації навіть в умовах прямих сонячних
променів. Годинник виконується в корпусі з ламінованого ДСП.
Серія ЧЭ-100СД-4XX-110 має 4-розрядну скорочену світлову панель з
висотою знака 100 мм.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури.
Показання часу, дати (а також температури, атмосферного тиску і вологості
повітря при наявності відповідних датчиків) виводяться по черзі. Інтервал
зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час
(не менше 5 років) продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Базова ціна

Червоний
Зелений

Автономний
Первинний
Вторинний
LAN синхронізація

ДСП корпус

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

4972

+0
+75

+0
+1414
+265
+1768

+0

+0
+398

3885

+0
+58

+0
+1105
+207
+1381

+0

+0
+311

Годинник електронний ЧЭ-100СК-4XX-110
Світлодіодний годинник-табло призначений для індикації часу, дати і
температури навколишнього середовища. Встановлюються як на вулиці, так
і всередині приміщень. Відмінною особливістю годинників вуличного
виконання є висока яскравість світіння, що забезпечує відмінну видимість
індикації навіть в умовах прямих сонячних променів. Вуличні годинники
виконуються в корпусі з захистом від пилу і вологи зі ступенем IP-54.
Серія ЧЭ-100СК-6XX-110 має 4-розрядну світлову панель з висотою знака
100 мм. Головна особливість серії - компактний корпус із фрезерованої
алюмінієвої композитної панелі (АКП), що має високу міцність і малу вагу.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури.
Показання часу, дати (а також температури, атмосферного тиску і вологості
повітря при наявності відповідних датчиків) виводяться по черзі. Інтервал
зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час
(не менше 5 років) продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Базова ціна

Червоний
Зелений

Автономний
Первинний
Вторинний
LAN синхронізація

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

5734

+0
+128

+0
+1414
+256
+1768

+0
+398

4480

+0
+100

+0
+1105
+200
+1381

+0
+311
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Годинник електронний ЧЭ-100СК-6XX-110
Світлодіодний годинник-табло призначений для індикації часу, дати і температури навколишнього
середовища. Встановлюються як на вулиці, так і всередині приміщень. Відмінною особливістю
годинників вуличного виконання є висока яскравість світіння, що забезпечує відмінну видимість
індикації навіть в умовах прямих сонячних променів. Вуличні годинники виконуються в корпусі з
захистом від пилу і вологи зі ступенем IP-54.
Серія ЧЭ-100СК-6XX-110 має 6-розрядну світлову панель з висотою знака 100 мм. Головна
особливість серії - компактний корпус із фрезерованої алюмінієвої композитної панелі (АКП), що має
високу міцність і малу вагу.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури. Показання часу, дати (а
також температури, атмосферного тиску і вологості повітря при наявності відповідних датчиків)
виводяться по черзі. Інтервал зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час (не менше 5 років)
продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Годинник електронний ЧЭ-100СЦМ-4XX-110
Світлодіодний годинник-табло призначений для індикації часу, дати і
температури навколишнього середовища. Встановлюються як на вулиці, так
і всередині приміщень. Відмінною особливістю годинників вуличного
виконання є висока яскравість світіння, що забезпечує відмінну видимість
індикації навіть в умовах прямих сонячних променів. Вуличні годинники
виконуються в корпусі з захистом від пилу і вологи зі ступенем IP-54.
Серія ЧЭ-100СЦМ-4XX-110 має 4-розрядну світлову панель з висотою
знака 100 мм. Додатково на світловій панелі відображається кількість
секунд у вигляді накопичуваного кола або крапки, що переміщується. На
замовлення можливе нанесення будь-якого зображення (логотип,
символіка).
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури.
Показання часу, дати (а також температури, атмосферного тиску і вологості
повітря при наявності відповідних датчиків) виводяться по черзі. Інтервал
зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час
(не менше 5 років) продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Базова ціна

Жовтий + Синій

Автономний
Первинний
Вторинний
LAN синхронізація

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

12464

+0

+0
+1414
+265
+1768

+0
+398

9738

+0

+0
+1105
+207
+1381

+0
+311

Годинник електронний ЧЭ-100МX-6XX-110
Годинники на надяскравих світлодіодних індикаторах призначені для індикації часу, дати і
температури навколишнього середовища. Встановлюються всередині приміщень. Поставляються в
різних корпусах (алюмінієвий профіль, ДСП).
Серія ЧЭ-100МX-6XX-110 має 6-розрядну світлову панель з висотою знака 100 мм.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури. Показання часу, дати (а
також температури, атмосферного тиску і вологості повітря при наявності відповідних датчиків)
виводяться по черзі. Інтервал зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час (не менше 5 років)
продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Годинник електронний ЧЭ-100МX-4XX-110
Годинники на надяскравих світлодіодних індикаторах призначені для
індикації часу, дати і температури навколишнього середовища.
Встановлюються всередині приміщень. Поставляються в різних корпусах
(алюмінієвий профіль, ДСП).
Серія ЧЭ-100МX-4XX-110 має 4-розрядну світлову панель з висотою знака
100 мм.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури.
Показання часу, дати (а також температури, атмосферного тиску і вологості
повітря при наявності відповідних датчиків) виводяться по черзі. Інтервал
зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час
(не менше 5 років) продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Базова ціна

Червоний
Зелений

Автономний
Первинний
Вторинний
LAN синхронізація

Алюминиевый корпус
ДСП корпус

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

8932

+0
+107

+0
+1414
+265
+1768

+0
-489

+0
+398

6978

+0
+83

+0
+1105
+207
+1381

+0
-382

+0
+311
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Годинник електронний ЧЭ-125МX-4XX-110
Годинники на надяскравих світлодіодних індикаторах призначені для
індикації часу, дати і температури навколишнього середовища.
Встановлюються всередині приміщень. Поставляються в різних корпусах
(алюмінієвий профіль, ДСП).
Серія ЧЭ-125МX-4XX-110 має 4-розрядну світлову панель з висотою знака
125 мм.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури.
Показання часу, дати (а також температури, атмосферного тиску і вологості
повітря при наявності відповідних датчиків) виводяться по черзі. Інтервал
зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час
(не менше 5 років) продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Базова ціна

Червоний
Зелений

Автономний
Первинний
Вторинний
LAN синхронізація

ДСП корпус
Алюминиевый корпус

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

10341

+0
+143

+0
+1414
+265
+1768

+0
+1167

+0
+398

8079

+0
+112

+0
+1105
+207
+1381

+0
+912

+0
+311

Годинник електронний ЧЭ-125МX-6XX-110
Годинники на надяскравих світлодіодних індикаторах призначені для індикації часу, дати і
температури навколишнього середовища. Встановлюються всередині приміщень. Поставляються в
різних корпусах (алюмінієвий профіль, ДСП).
Серія ЧЭ-125МX-4XX-110 має 6-розрядну світлову панель з висотою знака 125 мм.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури. Показання часу, дати (а
також температури, атмосферного тиску і вологості повітря при наявності відповідних датчиків)
виводяться по черзі. Інтервал зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час (не менше 5 років)
продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Годинник електронний ЧЭ-125/60МX-4/4XX-210
Годинники на надяскравих світлодіодних індикаторах призначені для
індикації часу, дати і температури навколишнього середовища.
Встановлюються всередині приміщень. Поставляються в різних корпусах
(алюмінієвий профіль, ДСП).
Серія ЧЭ-125/60МX-4/4XX-210 має дворядну світлову панель. Верхній ряд
(4 розряди висотою 125 мм) відображає час, нижній (4 розряди висотою 60
мм) - дату.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури.
Показання часу, дати (а також температури, атмосферного тиску і вологості
повітря при наявності відповідних датчиків) виводяться по черзі. Інтервал
зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час
(не менше 5 років) продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Базова ціна

Червоний
Зелений

Автономний
Первинний
Вторинний
LAN синхронізація

Алюминиевый корпус

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

12484

+0
+175

+0
+1414
+265
+1768

+0

+0
+398

9753

+0
+137

+0
+1105
+207
+1381

+0

+0
+311

Годинник електронний ЧЭ-150СМ-4XX-110
Світлодіодний годинник-табло призначений для індикації часу, дати і
температури навколишнього середовища. Встановлюються як на вулиці, так
і всередині приміщень. Відмінною особливістю годинників вуличного
виконання є висока яскравість світіння, що забезпечує відмінну видимість
індикації навіть в умовах прямих сонячних променів. Вуличні годинники
виконуються в корпусі з захистом від пилу і вологи зі ступенем IP-54.
Серія ЧЭ-150см-4XX-110 має 4-розрядну світлову панель з висотою знака
150 мм.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури.
Показання часу, дати (а також температури, атмосферного тиску і вологості
повітря при наявності відповідних датчиків) виводяться по черзі. Інтервал
зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час
(не менше 5 років) продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Базова ціна

Червоний
Зелений

Автономний
Первинний
Вторинний
LAN синхронізація

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

8508

+0
+128

+0
+1414
+265
+1768

+0
+398

6647

+0
+100

+0
+1105
+207
+1381

+0
+311
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Годинник електронний ЧЭ-175СК-4XX-110
Світлодіодний годинник-табло призначений для індикації часу, дати і
температури навколишнього середовища. Встановлюються як на вулиці, так
і всередині приміщень. Відмінною особливістю годинників вуличного
виконання є висока яскравість світіння, що забезпечує відмінну видимість
індикації навіть в умовах прямих сонячних променів. Вуличні годинники
виконуються в корпусі з захистом від пилу і вологи зі ступенем IP-54.
Серія ЧЭ-175СК-4XX-110 має 4-розрядну скорочену світлову панель з
висотою знака 175 мм. Головна особливість серії - компактний корпус із
фрезерованої алюмінієвої композитної панелі (АКП), що має високу міцність
і малу вагу.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури.
Показання часу, дати (а також температури, атмосферного тиску і вологості
повітря при наявності відповідних датчиків) виводяться по черзі. Інтервал
зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час
(не менше 5 років) продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Базова ціна

Червоний
Зелений
Жовтий
Синій

Автономний
Первинний
Вторинний
LAN синхронізація

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

7642

+0
+128
+128
+128

+0
+1414
+265
+1768

+0
+398

5970

+0
+100
+100
+100

+0
+1105
+207
+1381

+0
+311

Годинник електронний ЧЭ-210СР-4XX-110
Світлодіодний годинник-табло призначений для індикації часу, дати і
температури навколишнього середовища. Встановлюються як на вулиці, так
і всередині приміщень. Відмінною особливістю годинників вуличного
виконання є висока яскравість світіння, що забезпечує відмінну видимість
індикації навіть в умовах прямих сонячних променів. Вуличні годинники
виконуються в корпусі з захистом від пилу і вологи зі ступенем IP-54.
Серія ЧЭ-210СР-4XX-110 має 4-розрядну скорочену світлову панель з
висотою знака 210 мм. Головна особливість серії - компактний,
презентабельний корпус з алюмінієвим профілем по краях світлової панелі,
завдяки якій товщина корпусу візуально значно зменшується.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури.
Показання часу, дати (а також температури, атмосферного тиску і вологості
повітря при наявності відповідних датчиків) виводяться по черзі. Інтервал
зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час
(не менше 5 років) продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Базова ціна

Червоний
Зелений

Автономний
Первинний
Вторинний
LAN синхронізація

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

6644

+0
+128

+0
+1414
+265
+1768

+0
+398

5191

+0
+100

+0
+1105
+207
+1381

+0
+311

Годинник електронний ЧЭ-210СМ-4XX-110
Світлодіодний годинник-табло призначений для індикації часу, дати і температури навколишнього
середовища. Встановлюються як на вулиці, так і всередині приміщень. Відмінною особливістю
годинників вуличного виконання є висока яскравість світіння, що забезпечує відмінну видимість
індикації навіть в умовах прямих сонячних променів. Вуличні годинники виконуються в корпусі з
захистом від пилу і вологи зі ступенем IP-54.
Серія ЧЭ-210см-4XX-110 має 4-розрядну світлову панель з висотою знака 210 мм.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури. Показання часу, дати (а
також температури, атмосферного тиску і вологості повітря при наявності відповідних датчиків)
виводяться по черзі. Інтервал зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час (не менше 5 років)
продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.
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Годинник електронний ЧЭ-210УМ-4XX-110
Світлодіодний годинник-табло призначений для індикації часу, дати і
температури навколишнього середовища. Встановлюються як на вулиці, так
і всередині приміщень. Відмінною особливістю годинників вуличного
виконання є висока яскравість світіння, що забезпечує відмінну видимість
індикації навіть в умовах прямих сонячних променів. Вуличні годинники
виконуються в корпусі з захистом від пилу і вологи зі ступенем IP-54.
Серія ЧЭ-210УМ-4XX-110 має 4-розрядну скорочену світлову панель з
висотою знака 210 мм.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури.
Показання часу, дати (а також температури, атмосферного тиску і вологості
повітря при наявності відповідних датчиків) виводяться по черзі. Інтервал
зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час
(не менше 5 років) продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Базова ціна

Червоний
Зелений

Автономний
Первинний
Вторинний
LAN синхронізація

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

10696

+0
+128

+0
+1414
+265
+1768

+0
+398

8356

+0
+100

+0
+1105
+207
+1381

+0
+311

Годинник електронний ЧЭ-260СМ-4XX-110
Світлодіодний годинник-табло призначений для індикації часу, дати і
температури навколишнього середовища. Встановлюються як на вулиці, так
і всередині приміщень. Відмінною особливістю годинників вуличного
виконання є висока яскравість світіння, що забезпечує відмінну видимість
індикації навіть в умовах прямих сонячних променів. Вуличні годинники
виконуються в корпусі з захистом від пилу і вологи зі ступенем IP-54.
Серія ЧЭ-260см-4XX-110 має 4-розрядну світлову панель з висотою знака
260 мм.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури.
Показання часу, дати (а також температури, атмосферного тиску і вологості
повітря при наявності відповідних датчиків) виводяться по черзі. Інтервал
зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час
(не менше 5 років) продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Базова ціна

Червоний
Зелений

Автономний
Первинний
Вторинний
LAN синхронізація

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

12649

+0
+181

+0
+1414
+265
+1768

+0
+398

9882

+0
+141

+0
+1105
+207
+1381

+0
+311

Годинник електронний ЧЭ-350СМ-4XX-110
Світлодіодний годинник-табло призначений для індикації часу, дати і температури навколишнього
середовища. Встановлюються як на вулиці, так і всередині приміщень. Відмінною особливістю
годинників вуличного виконання є висока яскравість світіння, що забезпечує відмінну видимість
індикації навіть в умовах прямих сонячних променів. Вуличні годинники виконуються в корпусі з
захистом від пилу і вологи зі ступенем IP-54.
Серія ЧЭ-350см-4XX-110 має 4-розрядну світлову панель з висотою знака 350 мм.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури. Показання часу, дати (а
також температури, атмосферного тиску і вологості повітря при наявності відповідних датчиків)
виводяться по черзі. Інтервал зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час (не менше 5 років)
продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.

Годинник електронний ЧЭ-500СМ-4XX-110
Світлодіодний годинник-табло призначений для індикації часу, дати і температури навколишнього
середовища. Встановлюються як на вулиці, так і всередині приміщень. Відмінною особливістю
годинників вуличного виконання є висока яскравість світіння, що забезпечує відмінну видимість
індикації навіть в умовах прямих сонячних променів. Вуличні годинники виконуються в корпусі з
захистом від пилу і вологи зі ступенем IP-54.
Серія ЧЭ-500см-4XX-110 має 4-розрядну світлову панель з висотою знака 500 мм.
Годинник може оснащуватися зовнішнім цифровим датчиком температури. Показання часу, дати (а
також температури, атмосферного тиску і вологості повітря при наявності відповідних датчиків)
виводяться по черзі. Інтервал зміни показань встановлюється користувачем. Всі годинники оснащені
батарейним резервуванням живлення таймера, що дозволяє тривалий час (не менше 5 років)
продовжувати відлік поточного часу у вимкненому стані.
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Пульт управління ПУ-485
 Пульт управління ПУ-485 призначений для віддаленого управління електронними годинниками серії
ЧЭ-ХХХ. Виконаний в металевому корпусі, на передній панелі якого знаходяться кнопки управління і
4-розрядний світлодіодний індикатор. живлення здійснюється від зовнішнього блоку живлення, що
поставляється у комплекті.

1414 1105

Годинники електромеханічні Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Годинник вторинний ВЧС-380
Вторинний електромеханічний годинник ВЧС-380 призначений для відображення поточного часу,
який формується інформаційними посилками первинного годинника УЧС "Миг", УМЧС "Тик-Так".

Годинник вторинний УЧСО-347
Вторинний електромеханічний годинник УЧСО-347 призначений для відображення поточного часу,
який формується інформаційними посилками первинного годинника УЧС "Миг", УМЧС "Тик-Так".

Годинник вторинний ВЧС-340
Вторинний електромеханічний годинник ВЧС-340 призначений для відображення поточного часу,
який формується інформаційними посилками первинного годинника УЧС "Миг", УМЧС "Тик-Так".

1253 979

Годинник вторинний ЧЕВ-60-24
Вторинний електромеханічний годинник ЧЕВ-60-24 призначений для відображення поточного часу,
який формується інформаційними посилками первинного годинника УЧС "Миг", УМЧС "Тик-Так".

Годинник вторинний ЧЭВ-ТРС-ХХ-ХХ
Вторинний електромеханічний годинник ЧЭВ-ТРС призначений для
відображення поточного часу, який формується інформаційними
посилками первинного годинника УЧС "Миг", УМЧС "Тик-Так". Для
живлення використовується лінія синхронізації з годинниковою станцією.
Представлено кілька модифікацій з різними розмірами циферблата і
корпусу. Перша цифра в назві моделі відповідає діаметру циферблата,
друга - зовнішньому діаметру корпуса.

24/30 см
26/32 см

2363
2602

1846
2032

Годинникові станції Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Універсальна програмована годинникова
станція MIG-32
УПЧС MIG-32 - сучасна годинникова станція, яка прийшла на заміну УПЧС
"МИГ", відрізняється можливістю настройки всіх параметрів за допомогою
веб-інтерфейсу. Має широкі можливості синхронізації часу від декількох
джерел - ПК, NTP-сервера або GPS-синхронізатора.
Станція має 2 канали управління вторинними електромеханічними
годинниками (класу "М" і "ЧЭВ-ТРС"), а також 2 канали управління
зовнішніми навантаженнями за розкладом за допомогою реле.
УПЧС дозволяє синхронізувати вторинні електронні годинники серії ЧЭВ-
ХХХ.
MIG-32 у відповідний модифікації також дозволяє здійснювати звукове
сповіщення за розкладом, використовуючи аудіофайли, що зберігаються на
SD-карті. Додавання і заміна аудіозаписів здійснюється за допомогою
доступу до вбудованого FTP-сервера.

Базова ціна

MIG-32-0
MIG-32-1

220/24 В
24 В

11310

+0
+1507

+0
-671

8836

+0
+1177

+0
-524
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Планувальник електронний ПЭ-03-2-64
Планувальник ПЭ-03-2-64 являє собою модуль, конструктивно виконаний в корпусі серії Z для
установки на DIN-рейку в монтажному ящику.
Енергонезалежна пам'ять зберігає записану програму необмежено довго навіть при тривалій
відсутності мережевої напруги.
ПЭ-03-2-64 забезпечує управління різними пристроями за розкладом. Також може виконувати
функцію первинного годинника, а саме формувати інформаційні посилки для управління вторинними
електронними годинниками. Додатковою можливістю є управління віддаленими автоінформаторами за
розкладом.

5712 4462

Універсальна модульна годинникова станція
УМЧС "Тик-Так"
Структура годинниковоЇ станції являє собою набір окремих модулів
зібраних в спеціалізованих корпусах серії Z, що встановлюються на DIN-
рейку. Залежно від набору внутрішніх блоків, станція може виконувати роль
первинного годинника, блоку управління освітленням, кондиціонуванням та
іншим навантаженням. Станція збирається в настінному пластмасовому
корпусі для автоматів в один або кілька рядів.
 

ЦМ
ЦМИ + SD 8 Гб + Рідер

Без РМ
1 шт. РМ (4 канали)
2 шт. РМ (8 каналів)
3 шт. РМ (12 каналів)
4 шт. РМ (16 каналів)

Без ЧКМ
1 шт. ЧКМ (4 канали)
2 шт. ЧКМ (8 каналів)

Без ВДМ
1 шт. ВДМ

БК-1 (12 модулів в 1 ряд)
БК-2 (24 модулі в 2 ряда)

5006
6932

0
2272
4544
6816
9089

0
2773
5546

0
2657

2388
3235

3911
5416

0
1775
3550
5325
7100

0
2166
4332

0
2076

1865
2527

Годинникова станція УЧС "Миг"
Увага! Станція знята з виробництва. На зміну УЧС "Миг" випускається оновлена універсальна
програмована годинникова станція MIG-32.
УЧС "Миг" - це оновлена модифікація годинникових станцій УЧС "Миг-М" і УЧС "Миг-S", що
відрізняється можливістю установки користувачем стандарту керуючого імпульсу "М" або "ТРС" по
кожному з 4-х каналів управління. Тобто за допомогою меню управління станцією користувач
самостійно може встановити для виходу будь-якого каналу тип: хвилинні різнополярні імпульси ± 24В
(стандарт "М") або секундні різнополярні імпульси (внутрішній стандарт "ТРС").
Ця функція станції УЧС "Миг" дозволяє відновити на будь-якому підприємстві стару систему єдиного
часу на базі електромеханічних годинників стандарту "М" (годинник типу "Стріла" та ін.), а також
паралельно впроваджувати лінійку внутрішніх електромеханічних секундних годинників стандарту
"ТРС" або електронних годинників внутрішнього або вуличного виконання серії ЧЭ-ХХХ з висотою
знака 50 - 500 мм і більше.
Станція УЧС "Миг" виробляється в 2 модифікаціях:

Варіант без управління зовнішніми навантаженнями за розкладом;
Варіант з 7 каналими управління зовнішніми навантаженнями за розкладом.

Модулі синхронізації Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Модуль синхронізації "Тик-Так GPS"
Модуль синхронізації "Тик-Так GPS" забезпечує надійний прийом сигналів GPS. Характеризується
швидким захопленням супутникового сигналу і низьким енергоспоживанням. Призначений для
формування цифрових посилок синхронізації часу. Блок синхронізації GPS поставляється з
мініатюрною магнітною антеною (для зовнішньої установки) та блоком живлення 12 В.

5453 4260
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NTP-синхронізатор
NTP-синхронізатор призначений для синхронізації первинних і вторинних
електронних годинників серії ЧЭ-ХХХ, а також годинникових станцій з
NTP сервером.
Синхронізатор поставляється в 2 варіантах:

Блок в пластиковому настінному корпусі, в комплекті імпульсний
блок живлення 12 В;
Плата для вбудовування в електронний годинник.

Блок + БП 12В
Плата для вбудовування

3776
3132

2950
2447

Регенератори лінії зв'язку Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Блок ретранслятора БР-2УМ
Ретранслятор БР-2УМ призначений для формування на своєму виході потужних різнополярних
імпульсів амплітудою +/- 24В, що забезпечують надійну роботу електромеханічних і електронних
вторинних годинників протоколу "К" і приладів часу технічного призначення.
Модифікація БР-2УМ відрізняється від БР-2У пластмасовим корпусом.
Застосовується в системах єдиного часу, що використовують:

вторинний електромеханічний годинник з хвилинним відліком стандарту "М";
вторинний електромеханічний годинник з внутрішнім стандартом "ТРС";
вторинний електронний годинник ЧЭ-ХХХ-К з посиленим протоколом "К".

2697 2107

Блок ретранслятора БР-2У
Ретранслятор БР-2У призначений для формування на своєму виході потужних різнополярних імпульсів
амплітудою +/- 24В, що забезпечують надійну роботу електромеханічних і електронних вторинних
годинників протоколу "К" і приладів часу технічного призначення.
Застосовується в системах єдиного часу, що використовують:

вторинний електромеханічний годинник з хвилинним відліком стандарту "М";
вторинний електромеханічний годинник з внутрішнім стандартом "ТРС";
вторинний електронний годинник ЧЭ-ХХХ-К з посиленим протоколом "К".

2935 2293

Перетворювачі інтерфейсів Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Перетворювач інтерфейсів USB/RS485 TS-07U
Перетворювач інтерфейсів USB/RS485 TS-07U призначений для обміну даними між програмним
забезпеченням на ПК (за допомогою використання COM-порту) і пристроїв на лінії RS485.

1154 901
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