
Funcionamento em rede
Todos os relógios estão equipados para funcionar em rede como mestre ou escravo.
- Relógio Mestre: mostra as horas e a temperatura ambiente e comanda os relógios escravos. 
- Relógio Escravo: funciona sincronizado com o relógio mestre, mostrando hora e temperatura ambiente.
A ligação entre os relógios mestre/escravos é feita por um simples par de fios.
Um relógio configurado como mestre pode comandar relógios escravos ligados em um raio de até 1.200 metros. 
Com a utilização de repetidores de linha, não há limite para o número de relógios na rede.
Todos os relógios escravos mostram o mesmo horário do mestre, mas cada relógio escravo mostra a temperatura 
do seu ambiente.
Relógios escravos podem ser ligados à porta serial de um computador, informando o mesmo horário do Windows.

Outras Informações
Em falta de energia o relógio interno se mantém em funcionamento, quando a energia retorna o horário está 
correto.
Opção para mostrar somente o horário ou o horário e a temperatura ambiente alternadamente.
Indicação de umidade relativa (opcional).
Gabinete de aço com pintura epóxi (disponível na cor branca, sob encomenda).
Funcionam em 110 e 220 V.
Assistência técnica para todo o Brasil.
2 anos de garantia.

Conheça outros produtos Pró-Digital
Relógio sinaleiro digital - Sinaltoc.
Programador horário. 
Cronômetro digital, progressivo ou regressivo. 
Conversores seriais RS485 / RS422.
Monitor de temperatura para CPD ou Data Center.
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Rede com até 31 relógios!

Com utilização de repetidores 
de linha pode-se expandir o 
número de relógios na rede.

Mostram o horário e a temperatura alternadamente.
Funcionam em rede. Ideais para escolas, empresas, 
rodoviárias, aeroportos, hotéis, hospitais e recepções em geral.

HORA CERTA

TEMPERATURA AMBIENTE

FUNCIONAM EM REDE

Pró-Digital Indústria Eletrônica
Rua Senador Saraiva, 200

Bairro São Francisco
CEP 80510-300 - Curitiba/PR

Fone: (41) 3015-5959
www.prodigital.com.br





Disponíveis em seis modelos, os relógios digitais da Pró-Digital 
foram especialmente desenvolvidos para ambientes internos, 
cujo alcance de visibilidade varia de 20 a 60 metros, 
dependendo do modelo.

Estes relógios destinam-se ao uso interno. Devem ser instalados em locais protegidos da incidência direta da luz solar sobre os dígitos.
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Funcionam em rede (um relógio mestre e vários escravos).
Em falta de energia o relógio interno se mantém em funcionamento, 
quando a energia retorna o horário está correto.
Opção para mostrar somente o horário ou o horário e a temperatura 
ambiente alternadamente.
Indicação de umidade relativa (opcional).

MODELO RDI-1P RDI-1M RDI-1G RDI-2P RDI-2M RDI-2G

TAMANHO PEQUENO MÉDIO GRANDE PEQUENO MÉDIO GRANDE

DIMENSÕES (cm) 21,5 X 9,5 38 x 14,5 50 x 19,5 31 X 9,5 56 x 14,5 73,5 x 19,5

ALCANCE DE VISIBILIDADE (m) 20 40 60 20 40 60

FORMATO 6 DÍGITOS OUTROS RECURSOS4 DÍGITOS

Todos os modelos também estão disponíveis 
na cor branca, sob encomenda.


