
 

 



 

 
Seria ZT – ZEGARY DIODOWE Z TERMOMETREM 

Oferta ważna od 16.07.2012r. 
 

RGB Technology jest polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED (diody świecące super jasne, o 
szerokim kącie świecenia).  Nasze wyświetlacze  zużywają minimalne ilości energii. 
 
Jako producent gwarantujemy stany magazynowe części zamiennych, serwis, możliwośd modyfikacji 

urządzenia, korzystniejszą jakośd i cenę wyświetlacza w porównaniu z urządzeniami importowanymi z Chin. 

Nasze laboratorium nieustannie pracuje nad rozwojem  produktów. 

Seria ZT stanowi połączenie serii Z oraz T. Urządzenia LED z serii ZT oferujemy w następujących wysokościach 

cyfr: 16cm, 24cm lub 40cm. Takie zróżnicowanie wielkości świecących cyfr pozwala na dopasowanie urządzenia 

do miejsca montażu oraz potrzeb użytkownika. Elektroniczne zegary i termometry stosowane są we 

wnętrzach budynków (recepcje, hole, korytarze) oraz na zewnątrz jako element elewacji podnosząc prestiż. 

Większe zegary i termometry LED stosuje się na halach produkcyjnych, nad wejściami do budynków, na 

basenach i otwartych obiektach sportowych. Duże oraz wielkogabarytowe zegary/termometry znajdują 

miejsce na masztach, dworcach oraz imprezach masowych. Zegary mogą byd ustawiane przez użytkownika lub 

jako opcja poprzez satelitarną synchronizację czasu GPS. 

 
Przykład. Model ZT40   
 
 

 



 

 
Cennik - SERIA ZT                                        Dostępna kolorystyka diod 

MODEL STEROWANIE WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ 
WYSOKOŚĆ 

CYFR 
GRUBOŚĆ MASA 

POBÓR 
MOCY 

CENA 
NETTO 

CENA 
BRUTTO 

ZT16 Klawiatura 48 cm 85 cm 16 cm 3 cm 7,1 kg 18 W 1999,00 zł 2 458,77 zł 

ZT24 Klawiatura 70 cm 120 cm 24 cm 3 cm 10,5 kg 25 W 2590,00 zł 3 185,70 zł 

ZT40 Klawiatura 100 cm 160 cm 40 cm 3 cm 15,8 kg 40 W 3950,00 zł 4 858,50 zł 

 

 

Dodatkowe opcje do wyświetlaczy z tej serii 

DODATKOWE 
OPCJE 

OPIS 
DOPŁATA 

NETTO 
DOPŁATA 
BRUTTO 

Synchronizacja 
GPS 

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

dokładnośd czasu co do sekundy, samoczynnie przełącza zegar z czasu letniego na zimowy i 
odwrotnie. 

199,00 zł 244,77 zł 

Sonda  
temperatury 
wody 
(hermetyczna) 

W standardzie sonda temperatury powietrza o długości nie mniej niż 20 cm. 
Sonda hermetyczna umożliwia pomiar temperatury wody. 

Jej długośd w standardzie to 10m.  
100,00zł 123,00zł 

Przedłużenie kabli 

Standardowa długośd przewodu sondy temperatury – patrz opis sondy. 
Przewód sondy temperatury można przedłużyd maksymalnie do 50m. 

Standardowa długośd przewodu odbiornika GPS 2m. Możliwośd przedłużenia do max. 40m 
Standardowa długośd kabla zasilającego 2m. Możliwośd przedłużenia do max. 100m 

3,00zł/mb 3,69zł/mb 

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 
W standardzie do wyboru kolor diod żółty, bursztynowy i czerwony. 

Za wybrany inny kolor dopłata od wartości netto  urządzenia w standardzie. 
+5%  

 

 

 

 

 

 

 
 


