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Wrocław, 24 lutego 2017 roku 

 

Od: Barbara Wolender 

ELEMIK 

52-210 Wrocław  

ul. Pszczelarska 11c 

tel.510 052 220 

 

      

    Do: Marzena Borowska    

     Pracownia Projektowa ARCHidea Anna Płatek 

     Rynek Sienny 3/5 

     70-542 Szczecin 

     kom. 605-076-661 

 

 

 

Firma ELEMIK specjalizuje się w produkcji nowoczesnych elektronicznych 

zegarów wskazówkowych, kurantów elektronicznych oraz napędów dzwonów.  

Od 21 lat nasze urządzenia montowane są na terenie całej Polski na wieżach, fasadach 

budynków i konstrukcjach reklamowych. W dorobku firmy jest ponad 600 wykonanych 

realizacji , które działając niezawodnie świadczą o doskonałości produktu jaki oferujemy. 

 Wśród naszych klientów znajdują się instytucje świeckie (urzędy miast, gmin, szkoły, 

szpitale, dworce) oraz kościelne, (kościoły katedralne, kościoły farne, bazyliki i kolegiaty).  

Wszystkie stosowane przez nas rozwiązania, począwszy od technologii złocenia 

i malowania tarcz, przez konstrukcję mechanizmów zegarowych, aż po zaawansowane układy 

elektroniczne (sterowniki zegarów i dzwonów, kurant elektroniczny, odbiorniki DCF i GPS) 

zostały opracowane i wykonane we Wrocławiu, przez inżynierów zatrudnionych w firmie.  

Długoletnie doświadczenie pozwala nam na proponowanie indywidualnych i 

dopasowanych do potrzeb rozwiązań oraz skuteczne wdrażanie modyfikacji zgodnie z 

zapotrzebowaniem klientów. 
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Specyfikacja  zegara  wieżowego  

 

  

Konstrukcja tarczy:  blacha aluminiowa ,gięte profile aluminiowe, 

  kształtowniki aluminiowe  

 

Grafika:    rzymska, według wzoru 

    przestrzenna  

 

Wskazówki:    blacha aluminiowa  

    wzmocnienie wskazówki -aluminiowy profil 

    mosiężne uchwyty osi zegara 

 

Elementy malowane: grunt reaktywny (Standox)  

wypełniacz epoksydowy (Standox)        

lakier chemoutwardzalny (Standox). 

 

Urządzenia instalacyjne zegara: 

mechanizm MZ-480 

 sterownik UCL-48 

    odbiornik GPS 

przedłużka wskazań  

konstrukcja mocująca mechanizm 
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Opis urządzeń instalacyjnych do uruchomienia zegara 

 

Mechanizm zegara MZ 480 posiada znaczną 

rezerwę momentu napędowego, która pozwala 

na pokonanie oporów ruchu w wyniku 

oszronienia lub oblodzenia. Mechanizm 

sprawdza się w warunkach pracy bez osłony 

wskazówek. Wymiary wskazówek nie są 

ograniczone siłą napędu mechanizmu. Fizyczna 

blokada osi wskazówek nie powoduje 

uszkodzenia mechanizmu, a po ustąpieniu 

blokady, mechanizm samoczynnie koryguje 

wskazania. Mechanizm wykonano z materiałów 

odpornych na korozję i ścieranie, dzięki czemu 

nie wymaga on konserwacji, a w szczególności 

smarowania. Zainstalowany w mechanizmie 

układ kontroli położenia wskazówek przesyła 

informacje o stanie mechanizmu zegarowego do 

mikroprocesorowego sterownika z 

wyświetlaczem LCD. 

Praca w zakresie temperatur od -25 do +60 C, 

 

 

Wymiary mechanizmu MZ 480 
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Sterownik UCL -48 

 

 

 

 

Sterownik UCL-48  jest wyposażony w bardzo dokładny zegar kwarcowy, dodatkowo 

synchronizowany z atomowym wzorcem czasu za pośrednictwem  odbiornika GPS-44. 

Powyższe rozwiązanie gwarantuje niezawodną i precyzyjną pracę zegara, bez konieczności 

dokonywania ręcznej korekty wskazań.  

System jest w pełni bezobsługowy – zmiana czasu z letniego na zimowy i z zimowego na 

letni odbywa się automatycznie. Wyłączenie zasilania nie powoduje utraty informacji o 

czasie, zegar zatrzymuje się tylko na okres zaniku zasilania, a następnie „dogania” wskazanie 

w tempie około 0,5 minuty na sekundę. W sterowniku zastosowano szereg elementów 

zabezpieczających obwody przed skutkami wyładowań atmosferycznych i skoków napięć w 

instalacji elektrycznej (ultraszybkie warystory). Porty komunikacyjne są dodatkowo 

chronione wymiennymi modułami zabezpieczającymi z sygnalizacją uszkodzeń. Każdy 

sterownik posiada 4 programowalne wyjścia.  
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Sposób montażu zegara na  ścianie bez otworu zegarowego 

 

W przypadku litej ściany budynku (bez otworu zegarowego) mechanizm zegara montujemy 

po drugiej stronie ściany. W tej wersji montażu niezbędna jest przedłużki wskazań oraz 

konstrukcja mocująca mechanizm. 

 

Schemat montażu 

 

Widok mechanizmu wewnątrz pomieszczenia 
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Sposób montażu zegara w otworze zegarowym. 

 

W opcji montażu tarczy zegarowej na ścianie z otworem, mechanizm zegarowy 

zainstalowany jest bezpośrednio do uchwytu na tarczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok mechanizmu zainstalowanego bezpośrednio do tarczy zegara  
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Do zamawiającego należy : 

 

• doprowadzenie zasilania 230V do miejsca montażu sterownika zegara 

• zapewnienie swobodnego dostępu do miejsca montażu zegarów(zapewnienie 

rusztowań lub podnośnika). 

 

 

Gwarancja:    

Tarcza zegara       10 lat 

Wskazówki       10 lat 

Mechanizm MZ-480     10 lat 

Podzespoły elektryczne i elektroniczne        3 lata  

 

Proponowane urządzenia elektryczne posiadają stosowne certyfikaty gwarantujące 

bezpieczną i niezawodną pracę w warunkach domowych (klasa B) oraz przemysłowych 

(klasa A).  
 

W okresie trwania gwarancji nie ma obowiązku dokonywania okresowych płatnych 

przeglądów zegara. 

Urządzenia naszej firmy są bezobsługowe i nie wymagają okresowych konserwacji. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

Barbara Wolender 

tel. 510-052-220 


