
HMT / HMS LED 

Relógios digitais de grandes dimensões 

Disponível com dígitos de diversas dimensões e com variadas cores de LED. Utiliza LEDs de elevada                       

luminosidade e é  fornecido pronto a instalar. 

Cores de LEDs 

> Amarelo, branco e vermelho 

> Ajuste automático da luminosidade de acordo 

com a exposição solar (sol, nublado ou noite)   



Kit de afixação de Hora - Temperatura - Data 

Modelo Altura dos dígitos Visibilidade Afixação Dimensões (mm) 

HMT Led 15 cm 15 cm 60 m Hora - minuto, data,  
temperatura interior ou exterior 

(sonda com cabo ou wireless). 
Afixação % humidade ou cloro 

(para interior). Contagem decres-
cente para um evento ou cronó-

metro  

310 x 935 x 90 

HMT Led 20 cm 20 cm 90 m 310 x 935 x 90 

HMT Led 25 cm 25 cm 120 m 385 x 1200 x 90 

HMT Led 45 cm 45 cm 200 m 620 x 1760 x 90 

HMS Led 15 cm 15 cm 60 m 310 x 1100 x 90 Hora - minuto - segundo,  
temperatura, cronómetro 

HMS Led 25 cm 25 cm 120 m 385 x 1500 x 90 

> Afixação da hora, data, temperatura fixa ou alternada 

> 5 cores de LED disponíveis: vermelho, amarelo, verde, 

azul, branco 

> 4 tamanhos de dígitos (10, 20, 25 ou 45 cm) 

> Programação das informações por PC ou manual com         

telecomando 

> LEDs de alta luminosidade 

> Caixa de alumínio preta 

> Proteção IP53 (exterior) 

> Controlo automático da através de células incorporadas 

> Opção de suporte de dupla face para montagem mural 

ou no teto 

> Alimentação: 230V 

 

Funcionalidades 

> Afixação em modo 12 ou 24h 

> Temperatura em graus Celsius (ºC) ou Fahrenheit (ºF) 

> Mudança automática da hora de Verão/Inverno 

Parametrização 

> Receção rádio DHF 

> Independente 

> Sincronização rádio (FI 162—DCF77—GPS) 

> Receção de impulsos e hora codificada AFNOR 

> NTP 

Versões de sincronização horária 

HMT LED 

HMS LED 

Afixação 

Cores de LEDs 
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