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AureaIITIDKOD - tim/min
visar tiden i timmar och minuter
Art.nr. 119406-00 gröna siffror
Art.nr. 119406-01 röda siffror
B=275 mm, H=130 mm.
Frontens avstånd från vägg = 60 mm.

AureaII TIDKOD - tim/min/sek
visar tiden i timmar/minuter/sekunder
Art.nr. 119416-00 gröna siffror
Art.nr. 119416-01 röda siffror
B=363 mm, H=130 mm.
Frontens avstånd från vägg = 60 mm.

Montage/Installation
Mycket enkel installation via en
montageplåt som monteras på vägg.
Anslutning via skruvplint till
2-trådsbus.
Konstruktionen möjliggör rationellt
montage och enkel service.

AureaII typ TIDKOD är ett digitalur för inom-
husbruk formgivet för det moderna informations-
samhällets miljöer. Den strikta, välvda fronten ger ett
elegant intryck. Utformningen ger mycket goda läs-
egenskaper även ur snäva vinklar.

Siffrorna, som utgörs av lysdiodsegment, finns i grönt
eller rött och har en höjd av 58 (timmar/minuter)
respektive 45 mm. (sekunder).
Siffrornas lysintensitet regleras automatiskt via foto-
diod.

Enkelt handhavande - tre knappar på ena kortsidan.
Tusen timmars minneskapacitet vid strömavbrott.

Information om år, månad, dag, timmar och minuter
från Westerstrand huvudur med tidkodsutgång.

AureaII typ TIDKOD styrs och drivs med seriell
tidkod (omfattande information om år, månad, dag,
timmar och minuter) från Westerstrand huvudur med
tidkodsutgång.

Varje ur har sin egen mikroprocessor som tar emot
tidkod (via en 2-trådsbus), känner av vilken tid uret
visar och därefter automatiskt ställer tiden på korrekt
tid.

AureaII erfordrar även anslutning till 230VAC.

Teknisk information
Tidkodens överföringshastighet (baudrate) är låg, endast
1 bit/sekund. Detta minskar belastning på kabeln vid
installation.
Automatisk kontroll av vilken tid som uret visar.Vid ett
strömavbrott, stannar uret tillfälligt. När strömmen
återkommer, rättställs uret till korrekt aktuell tid inom
2 minuter.

Installation
Uret ansluts till 2-trådsbus. Tiden ställs automatiskt till
korrekt aktuell tid inom loppet av 2 minuter. 

Konstruktionen uppfyller kraven enligt EN50081 och
EN50082.
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