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ZEGARY, SYSTEMY ZEGAROWE, TERMOMETRY 
 
Oferujemy urządzenia z wysokością cyfr 5, 10, 15, 20, 27 oraz 40cm. Takie zróżnicowanie wielkości świecących 
cyfr pozwala na dopasowanie urządzenia do miejsca montażu oraz potrzeb użytkownika.  
 

ZASTOSOWANIE  
- wewnątrz budynków: hale produkcyjne, recepcje, baseny, zakłady pracy, hole, korytarze, poczekalnie, szkoły  
- na zewnątrz: nad wejściami do budynków (jako element elewacji podnosząc prestiż), otwartych obiektach 
sportowych  
- dworce, perony, lotniska, informacja pasażerska, centra logistyczne  
- zabudowa wewnętrzna pojazdów transportu zbiorowego  
- zabudowa w pylonach, totemach reklamowych oraz informacyjnych. 

 

ATUTY URZĄDZEŃ  
(wyposażenie urządzeń zależne od wybranej opcji) 

 

 

PORÓWNANIE SERII 

Urządzenia wszystkich serii oferują identyczną funkcjonalność, różnią się natomiast formatem prezentacji czasu 

oraz technologią wykonania obudowy. 

 
PrestigeLine Do Zabudowy Steel Case Wewnętrzne Wielkoformatowe 

Dostępne 
wysokości cyfr 

5, 10, 15, 20 cm 10, 15, 20 cm 10 i 20 cm 10 cm 27 i 40 cm 

Format HH:MM (4 
cyfry) 

Tak, wersja ZA Tak, wersja ZAH Tak, wersja ZAM Tak, wersja ZAS Tak, wersja ZA 

Format HH:MM:SS 
(6 cyfr) 

Tak, wersja ZB Tylko ZBH10 Brak Tak, wersja ZBS Tak, wersja ZB 

Odporność na 
warunki 

atmosferyczne 
IP66 IP66 IP65 4X IP67 

Front Poliwęglan 
Powierzchnia 

antyrefleksyjna 
Poliwęglan / 

szkło 
Poliwęglan 

Powierzchnia 
antyrefleksyjna 
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MODELE URZĄDZEŃ / TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 

Poniżej przedstawiamy porównanie technologii wykonania obudów urządzeń. Różnice mechaniczne pomiędzy 

technologiami wykonania pozwalają dobrać odpowiedni wariant do miejsca montażu i sposobu zabudowy. 

PRESTIGELINE 

Zegary PrestigeLine posiadają obudowę wykonaną z 
poliwęglanu, który jest odporny na oddziaływanie promieni 
UV i posiada dużą wytrzymałość mechaniczną. Dzięki 
zastosowaniu termo-formowanej obudowy i tylnej warstwy 
uszczelniającej, urządzenie przy prawidłowym montażu 
posiada szczelność klasy IP66.  
 
Dostępne wysokości cyfr: 5, 10, 15 i 20 cm,  

Dostępne wersje 4-ro cyfrowe ZA, lub 6-cio cyfrowe ZB. 

WERSJA DO ZABUDOWY 

Dzięki zastosowaniu technologii hermetycznej, zegary w 
wersji „Do zabudowy” jest odporny na oddziaływanie 
promieni UV, posiada dużą wytrzymałość mechaniczną oraz 
przy prawidłowym montażu, urządzenie posiada szczelność 
klasy IP66. Zegar nie posiada obudowy, jest bardzo cienki prze 
co może być wbudowany w różnego rodzaju pylony, totemy 
itd.  
 
Dostępne wysokości cyfr: 10, 15 i 20 cm,  

Dostępne wersje 4-ro cyfrowe ZA, wersja 6-ciocyfrowa ZB dostępna tylko dla cyfry 10 cm. 

STEEL CASE 

Obudowa zegarów STEEL Case jest wykonana ze stali 
malowanej proszkowo i posiada dużą wytrzymałość 
mechaniczną. Prawidłowo zamontowane urządzenie 
charakteryzuje się szczelnością klasy IP65. Istnieje możliwość 
wykonania obudowy ze stali nierdzewnej.  
 
Dostępne wysokości cyfr: 10 i 20 cm,  

Dostępne tylko wersje 4-ro cyfrowe ZA 

WIELKOFORMATOWE 

Urządzenie zbudowane z modułów diodowych zamontowanych na dedykowanej ramie która jest odporna na 
korozje oraz charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością. Całość wykonana jest z aluminium. Urządzenie przy 
prawidłowym montażu zyskuje stopień 
ochrony IP67.  
 
Dostępne wysokości cyfr: 27 i 40 cm,  

Dostępne wersje 4-ro cyfrowe ZA, lub 6-cio 

cyfrowe ZB. 
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SYNCHRONIZACJA CZASU, SYSTEMY ZEGAROWE 

Czas w zegarach może być ustawiany manualnie przez użytkownika lub poprzez funkcję automatycznej 

synchronizacji czasu – dostępną w dwóch opcjach: 

 

1. Satelitarna synchronizacja czasu GPS  
 
Mimo, iż system GPS został stworzony do pozycjonowania (tzn. określenia swojego położenia), to można 
wykorzystać go do innych celów. W odbieranym sygnale GPS zaszyta jest informacja o aktualnym czasie i dacie. 
Czas ten jest bardzo dokładny, gdyż jest ustalany na podstawie atomowych wzorców. Może się późnić lub 
śpieszyć zaledwie o jedną milionową sekundy na miesiąc. Dla prawidłowej pracy wymagane jest umieszczenie 
odbiornika w miejscu zapewniającym „widoczność” nieba. 
 
Zalety synchronizacji GPS:  
- zapewnia precyzyjną synchronizację czasu z satelitów, - nie wymaga żadnej  
konfiguracji, - nie wymaga przyłączenia do sieci Internet, - działa w każdej  
lokalizacji na Ziemi, - wbudowana w odbiorniku dioda LED sygnalizująca 
prawidłowy odbiór sygnału,  
Aby skorzystać z satelitarnej synchronizacji czasu należy doposażyć zegar w 
opcjonalny Odbiornik GPS. 
 
 

2. Klient serwera czasu NTP 
 
NTP (Network Time Protocol) – jest to protokół komunikacyjny umożliwiający precyzyjną, stabilną i bezpieczną 
synchronizację zegarów z dowolnym serwem czasu poprzez sieć komputerową. Dużym atutem tego 
rozwiązania jest możliwość jednoczesnej synchronizacji dużej liczby urządzeń. Synchronizacja może być 
realizowana:  
- z własnego, lokalnego serwera czasu - nie wymagany dostęp do sieci Internet - z publicznego, zdalnego 
serwera czasu - wymagany dostęp do sieci Internet  
Dowolny zegar może być skonfigurowany jako lokalny serwer czasu NTP – opis poniżej. 
 
Zalety synchronizacji NTP:  
- zapewnia precyzyjną synchronizację czasu z serwerami NTP - możliwość jednoczesnej synchronizacji wielu 
zegarów z tego samego serwera - obsługa pięciu różnych serwerów czasu (1 podstawowy oraz 4 alternatywne) 
zapewnia niezawodność synchronizacji - zmiana serwera czasu z podstawowego na alternatywny 
przeprowadzana jest w sposób automatyczny po wykryciu awarii.  
Synchronizacja czasu NTP realizowana jest poprzez sieć komputerową Ethernet (interfejs na wyposażeniu 
standardowym każdego zegara). 
 
 
 
 
 
 
Funkcja lokalnego serwera czasu NTP  
 
Dowolny zegar z serii ZA/ZB może być zegarem centralnym (MASTER) który w sieci LAN będzie zapewniał źródło 
czasu dla pozostałych zegarów (Slave). Dzięki temu, w łatwy sposób może stworzyć system zegarowy w którym 
zegar centralny może pobierać czas z różnych źródeł, takich jak: odbiornika GPS, publiczny serwer NTP lub swój 
zegar wewnętrzny. Dostarczanie zsynchronizowanego czasu na wszystkich zegarach gwarantuje nam, że każda 
osoba opiera się na tym samym źródle czasu. Jest to niezwykle ważne w zakładach pracy, halach 
produkcyjnych, szkołach, dworcach, peronach itd. 
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ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI – WEB PANEL 
 
Każdy zegar LAN posiada wbudowany WEB PANEL, który dostępny jest poprzez sieć komputerową w 
przeglądarce internetowej. Zarządzanie przez WEB PANEL może odbywać się za pomocą komputera, tabletu, 
smartfonu lub innego urządzenia zapewniającego przeglądarkę internetową. 

 

 
 
 
 
 
Zalety rozwiązania:  
- funkcjonalność wbudowana  
- przejrzysty i tabelaryczny podgląd ustawień (strona WWW)  
- możliwość zarządzania wieloma urządzeniami z jednego miejsca poprzez sieć komputerową  
- możliwość zarządzania zdalnie poprzez Internet – z dowolnego miejsca na świecie. 

 

ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI – PILOT IR 

Do zarządzania urządzeniami można zastosować pilot IR. Każdy pilot posiada unikalny kod, dzięki czemu nie ma 
możliwości nieautoryzowanych zmian przez osoby nieuprawnione. Pilot przypisywany 
jest do jednego lub więcej zegarów. Istnieje również możliwość przypisania wielu 
pilotów do jednego zegara.  
 
Zalety rozwiązania:  
- obsługa bez użycia komputera  
- nie wymaga instalacji sieci komputerowej  
- bezpośrednia weryfikacja wprowadzonych zmian na wyświetlaczu urządzenia  
 
UWAGA:  
- Dla zegarów L (lan) Pilot IR jest akcesorium dodatkowym – patrz tabela  
- Wybrane funkcje lub ustawienia mogą nie być dostępne. 

 

ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI – Wi-Fi 

W zegarach zarządzanych za pomocą Panelu WEB istnieje (jako opcja) możliwość zastąpienia połączenia 

kablowego LAN, połączeniem bezprzewodowym WI-FI. Co w niektórych lokalizacjach, gdzie występuje problem 

z dostępem do sieci LAN może okazać się wygodnym rozwiązaniem. Wymaga dodatkowej dopłaty. 
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FUNKCJA STOPERA 

Oprócz wyświetlania godziny, daty i temperatury, zegary umożliwiają zliczenie czasu. Dostępne są 3 trybu:  

a) Stoper  

b) Timer Up - minutnik liczący w górę od 0 do zadanej wartości  

c) Timer Down - minutnik liczący w dół od zadanej wartości do 0. 

PRZEKAŹNIK WYKONAWCZY 

Zegary mają wbudowany przekaźnik wykonawczy, który może sygnalizować do 30 alarmów. Czas trwania 
każdego alarmu ustawia się niezależnie w granicach 1 sekunda – 59 sekund. Istnieje możliwość ustawienia 
alarmów w trybie tygodniowym. Przykładowe zastosowanie:  
 
- załączać buczek przemysłowy sygnalizujący np. przerwy oraz zmiany w zakładzie pracy  
- załączać dzwonek szkolny  
- dawać sygnał czasowy do innego urządzenia/systemu. 

CZAS LETNI / ZIMOWY – DST 

Zegar umożliwia włączenie funkcji automatycznej zmiany czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy (DST 

– Daylight Saving Time). Zmiana realizowana jest dla Europy, USA, Kanady, Australii i Izraela. 

AUTOMATYCZNA REGULACJA JASNOŚCI 

Tylko automatyczna regulacja jasności oparta o pomiar światła otoczenia poprzez sensor daje realne 
dostosowanie jasności wyświetlacza do aktualnych warunków oświetlenia otoczenia. Bieżący pomiar przez 
sensor jest zawsze aktualny, gdyż uwzględnia zmiany położenia słońca względem wyświetlacza, zmiany 
zachmurzenia w ciągu dnia oraz skracanie i wydłużanie dnia w ciągu roku.  
 
Oprócz automatycznej regulacji jasności opartej na sensorze, istnieje możliwość manualnego wybrania i 

zablokowania jednego z 10 poziomów jasności. 
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CENY URZĄDZEŃ 

PRESTIGELINE 

 

MODEL STEROWANIE 
WYSOKOŚĆ 

CYFRY 
WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ GRUBOŚĆ MASA 

ŚR. 
POBÓR 
MOCY 

CENA 
NETTO 

ZA5-R Pilot IR 50 mm 141 mm 298 mm 42 mm 1 kg 10 W 1 247,00 zł 

ZA5-L Strona WWW 50 mm 141 mm 298 mm 42 mm 1 kg 10 W 1 349,00 zł 

ZA5-L POE+ Strona WWW 50 mm 141 mm 298 mm 42 mm 1 kg 10 W 1 336,00 zł 

         
ZA10-R Pilot IR 100 mm 186 mm 349 mm 45 mm 1,5 kg 10 W 1 247,00 zł 

ZA10-L Strona WWW 100 mm 186 mm 349 mm 45 mm 1,5 kg 10 W 1 349,00 zł 

ZA10-L POE+ Strona WWW 100 mm 186 mm 349 mm 45 mm 1,5 kg 10 W 1 336,00 zł 

         
ZA15-L Strona WWW 150 mm 288 mm 616 mm 45 mm 2,5 kg 12 W 1 979,00 zł 

ZA15-L POE+ Strona WWW 150 mm 288 mm 616 mm 45 mm 2,5 kg 12 W 1 972,00 zł 

         
ZA20-R Pilot IR 200 mm 288 mm 616 mm 45 mm 3,0 kg 14 W 2 200,00 zł 

ZA20-L Strona WWW 200 mm 288 mm 616 mm 45 mm 3,0 kg 14 W 2 302,00 zł 

ZA20-L POE+ Strona WWW 200 mm 288 mm 616 mm 45 mm 3,0 kg 14 W 2 279,00 zł 

          

 

MODEL STEROWANIE 
WYSOKOŚĆ 

CYFRY 
WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ GRUBOŚĆ MASA 

ŚR. 
POBÓR 
MOCY 

CENA 
NETTO 

ZB5-R Pilot IR 50 mm 141 mm 408 mm 42 mm 1,5 kg 14 W 1 536,00 zł 

ZB5-L Strona WWW 50 mm 141 mm 408 mm 42 mm 1,5 kg 14 W 1 638,00 zł 

ZB5-L POE+ Strona WWW 50 mm 141 mm 408 mm 42 mm 1,5 kg 14 W 1 632,00 zł 

         ZB10-R Pilot IR 100 mm 186 mm 512 mm 45 mm 2,0 kg 15 W 1 536,00 zł 

ZB10-L Strona WWW 100 mm 186 mm 512 mm 45 mm 2,0 kg 15 W 1 638,00 zł 

ZB10-L POE+ Strona WWW 100 mm 186 mm 512 mm 45 mm 2,0 kg 15 W 1 632,00 zł 

         ZB20-R Pilot IR 200 mm 288 mm 900 mm 45 mm 4,0 kg 20 W 2 863,00 zł 

ZB20-L Strona WWW 200 mm 288 mm 900 mm 45 mm 4,0 kg 20 W 2 965,00 zł 

ZB20-L POE+ Strona WWW 200 mm 288 mm 900 mm 45 mm 4,0 kg 20 W 2 959,00 zł 
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WIELKOFORMATOWE 

 

 

MODEL STEROWANIE 
WYSOKOŚĆ 

CYFRY 
WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ GRUBOŚĆ MASA 

ŚR. 
POBÓR 
MOCY 

CENA 
NETTO 

ZA30-L Strona WWW 270 mm 328 mm 616 mm 90 mm 7,5 kg 4 W 3 391,00 zł 

ZA40-L Strona WWW 400 mm 427 mm 904 mm 90 mm 11 kg 6 W 4 224,00 zł 

 

 

 

MODEL STEROWANIE 
WYSOKOŚĆ 

CYFRY 
WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ GRUBOŚĆ MASA 

ŚR. 
POBÓR 
MOCY 

CENA 
NETTO 

ZB30-L Strona WWW 270 mm 328 mm 904 mm 90 mm 9,5 kg 6 W 4 479,00 zł 

ZB40-L Strona WWW 400 mm 427 mm 1336 mm 90 mm 14 kg 9 W 5 636,00 zł 
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WERSJA DO ZABUDOWY 

 

MODEL STEROWANIE 
WYSOKOŚĆ 

CYFRY 
WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ GRUBOŚĆ MASA 

ŚR. 
POBÓR 
MOCY 

CENA 
NETTO 

ZAH10-R Pilot IR 100 mm 160 mm 330 mm 33 mm 1,5 kg 10 W 1 247,00 zł 

ZAH10-L Strona WWW 100 mm 160 mm 330 mm 33 mm 1,5 kg 10 W 1 349,00 zł 

         
ZAH15-L Strona WWW 150 mm 270 mm 590 mm 33 mm 2,5 kg 12 W 1 979,00 zł 

         
ZAH20-R Pilot IR 200 mm 270 mm 590 mm 33 mm 3,0 kg 14 W 2 200,00 zł 

ZAH20-L Strona WWW 200 mm 270 mm 590 mm 33 mm 3,0 kg 14 W 2 302,00 zł 

 

 

MODEL STEROWANIE 
WYSOKOŚĆ 

CYFRY 
WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ GRUBOŚĆ MASA 

ŚR. 
POBÓR 
MOCY 

CENA 
NETTO 

ZBH10-R Pilot IR 100 mm 160 mm 490 mm 33 mm 2,0 kg 15 W 1 536,00 zł 

ZBH10-L Strona WWW 100 mm 160 mm 490 mm 33 mm 2,0 kg 15 W 1 638,00 zł 

 

WEWNĘTRZNE 

                   (Pilot jako opcja dodatkowa) 

MODEL STEROWANIE 
WYSOKOŚĆ 

CYFRY 
WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ GRUBOŚĆ MASA 

ŚR. 
POBÓR 
MOCY 

CENA 
NETTO 

ZAS10-L PoE Strona WWW 100 mm 170 mm 350 mm 44 mm 1,7 kg 3,5 W 1 241,00 zł 
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               (Pilot jako opcja dodatkowa) 

MODEL STEROWANIE 
WYSOKOŚĆ 

CYFRY 
WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ GRUBOŚĆ MASA 

ŚR. 
POBÓR 
MOCY 

CENA 
NETTO 

ZBS10-L PoE Strona WWW 100 mm 170 mm 486 mm 44 mm 2,2 kg  5,5 W 1 513,00 zł 

 

 

STEEL CASE – metalowa obudowa 

 

 

MODEL STEROWANIE 
WYSOKOŚĆ 

CYFRY 
WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ GRUBOŚĆ MASA 

ŚR. 
POBÓR 
MOCY 

CENA 
NETTO 

ZA10-R 
 Steel Outdoor 

Pilot IR 100 mm 180 mm 372 mm 61 mm 2,5 kg 10W 2 302,00 zł 

ZA10-L 
 Steel Outdoor 

Strona WWW 100 mm 180 mm 372 mm 61 mm 2,5 kg 10W 2 387,00 zł 

ZA10-L POE+ 
 Steel Outdoor 

Strona WWW 100 mm 180 mm 372 mm 61 mm 2,5 kg 10W 2 381,00 zł 

         
ZA20-R 

Steel Outdoor 
Pilot IR 200 mm 314 mm 637 mm 61 mm 5,5 kg 14W 3 033,00 zł 

ZA20-L 
Steel Outdoor 

Strona WWW 200 mm 314 mm 637 mm 61 mm 5,5 kg 14W 3 118,00 zł 

ZA20-L POE+ 
Steel Outdoor 

Strona WWW 200 mm 314 mm 637 mm 61 mm 5,5 kg 14W 3 095,00 zł 
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Dodatkowe opcje do wyświetlaczy z tej serii 

DODATKOWE OPCJE OPIS DOPŁATA NETTO 

Synchronizacja czasu 
GPS 

 
(odbiornik GPS) 

 
Synchronizowanie czasu poprzez ogólnoświatowy satelitarny system GPS.  
Odbiornik GPS z wbudowaną anteną, odporny na warunki atmosferyczne.  

Synchronizacja GPS zapewnia dokładność czasu co do sekundy,  
samoczynnie przełącza zegar z czasu letniego na zimowy i odwrotnie.  

Długość przewodów – patrz opis w pozycji „Przedłużenie przewodów”. 
 

366,00 zł 

Sonda temperatury 
powietrza 2 m 

 
Wyświetlacz oprócz standardowej jego funkcji (zegar i kalendarz) wzbogaca się o  

pomiar temperatury. Długość przewodu 2 m.  
Zakres mierzonych temperatur: -50°C ÷ +99°C  

Długość przewodów – patrz opis w pozycji „Przedłużenie przewodów”. 
  

55,00 zł 

Sonda temperatury 
wody 

(hermetyczna) 2 m 

 
Wyświetlacz oprócz standardowej jego funkcji (zegar i kalendarz) wzbogaca się o  

pomiar temperatury. Długość przewodu 2 m. 
Zakres mierzonych temperatur: -50°C ÷ +99°C  

Długość przewodów – patrz opis w pozycji „Przedłużenie przewodów”. 
 

110,00zł 

Moduł WI-FI 
Zastępuje połączenie kablowe LAN. Sterowanie zegarem możliwe jest bezprzewodowo, 

 za pomocą sygnału Wi-Fi. 
200,00 zł 

Stelaż prostopadły 

pod zegar serii 

ZA/ZB 

Stelaż do montażu zegarów ZA/ZB - jednostronny lub dwustronny. Przydatny przy 

montażu prostopadłym do ściany. 
281,00 zł 

Uchwyty do 
zawieszenia 

zegarów serii ZA/ZB 

Uchwyty do zawieszenia zegarów ZA/ZB - jednostronny lub dwustronny. 
Przydatne przy montażu urządzeń np. do sufitu. 

94,00 zł 

Każdy dodatkowy 
pilot IR 

W standardzie każdy zegar „R” posiada pilot IR, do zegara „L” można go dokupić i 
samodzielnie przypisać.  

 

94,00 zł 

Przedłużenie 
przewodów 

 

Przewód zasilający: standardowa długość 2m; możliwość przedłużenia do max. 100m. 
Przewód odbiornika GPS: standardowa długość 10m; możliwość przedłużenia do max. 

50m. 
Przewód sondy temp.: standardowa długość 2m; możliwość przedłużenia do max. 50m. 

 
Dopłata dotyczy przedłużenia o każdy mb ponad standardową długość. 

 

3,00 zł/mb 

Buczek 
(sygnalizator 
akustyczny) 

standard 

Przemysłowy sygnalizator akustyczny wykonany z odpornego 
mechanicznie tworzywa syntetycznego ABS. Zasilanie 230V, 3W. 

Natężenie sygnału akustycznego 88dB. 
250,00 zł 

Buczek 
(sygnalizator 
akustyczny) o 
zwiększonej 

głośności 

Przemysłowy sygnalizator akustyczny wykonany z odpornego 
mechanicznie tworzywa syntetycznego ABS. Zasilanie 230V, 3W. 

Natężenie sygnału akustycznego 108dB. 
650,00 zł 

Dopłata do 
Sygnalizatora 
akustycznego 

bezprzewodowego 

Komunikacja bezprzewodowa z sygnalizatorem pozwala na zainstalowanie  
urządzenia w większej odległości od zegara oraz uniknąć konieczności 

prowadzenia dodatkowych kabli.  
350,00 zł 

Diody zielone lub 
niebieskie 

W standardzie do wyboru kolor diod żółty, bursztynowy i czerwony. 
Za wybrany inny kolor dopłata od wartości netto urządzenia w standardzie. 

+ 10% 

Diody białe Za wybranie kolor białego dopłata od wartości netto urządzenia w standardzie. + 50% 

 


