
KlockaTemp MPS-KT230/360

Microbus AB
Produktinformation

Visning på stordisplay av dygnstid och temperatur

Klocka och temperaturdisplay med stora siffror.

Perfekt tillsammans med annan reklam eller som enkelt fasadur, för skyltfönster, 
hustak, längs med väg m.m.

Enkel installation.

Klocka med GPS-mottagare för korrekt dygnstid året runt och automatisk justering 
vid sommar/vintertid.

Extern temperatursensor för montering på bäst plats.

Tillverkning i Sverige
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Klockstyrning: 
Intern GPS-mottagare i skylten

Temperaturgivare: 
AGS54/D-TRA1 (Extern sensor)
Mätområde: -50°C till +50°C 
IP65-klassad för inomhus eller utomhusmontering.

Klockstyrning: 
Ingen

Temperaturgivare: 
AGS54/D-TRA1 (Extern sensor)
Mätområde: -50°C till +50°C 
IP65-klassad för inomhus eller utomhusmontering.

Klockstyrning: 
Intern GPS-mottagare i skylten

Temperaturgivare: 
ingen

Standardutrustning MPS-KTxxx-A (Växlande klocka med temperatur)

Gemensamma inställningsmöjligheter

Visningslägen: 
- Växlande med inställbar tid (temperaturmätning sker enligt SMHI:s rekommendation över 10min)
- Endast klocka
- Endast temperatur med inställbart mätperiod
- Endast temperatur med inställbar mätperiod och visning med en decimalsiffra. (för ex badvattentemperatur)

Växlingstid vid växlande funktion
Valbart: 1,2,3,4,6,10,20,30 sek

Mätperiod för tempvisning: 
Medelvärdet kan beräknas för senaste:
10min, 5min, 1min, 30sek, 10sek, 5sek, 2sek eller direkt mätning för mycket snabb respons.

Tidszonjustering:
+1 (CET, Sverige, Centraleuropa), 0 (UTC, Storbritannien), +2 (EET, Finland, Österopa)

Slavvisning
“Kopiering” av temperatur och klocka från annan display via enkel ihopkoppling av kommunikation.

Mätområden och sensorer:
Enheten har inställningsmöjligheter för att passa många olika givare och mätområde:
-50°C till +50°C, 0°C till +50°C, 0°C till +100°C, -10°C till +120°C, 0°C till +160°C, 
-35°C till +105°C, -35°C till +150°C, -35°C till +260°C, 0°C till +250°C

Vid frågor om andra mätområden eller sensorer kontakta Microbus för information.

Standardutrustning MPS-KTxxx-C (Temperaturvisning)

Standardutrustning MPS-KTxxx-B (Standard klocka)

Exempel på användningsområde:
Klassisk växlande visning av klocka och temperatur 
inomhus eller utomhus, exempelvis vid vägkant, 
fasader, reklam mm.

Övrigt:
- GPS-modulen kan fritt bytas ut mot knapplåda om 
satellitmottagning mot förmodan saknas eller annan 
tidsinställning önskas. Anges vid beställning.

Exempel på användningsområde:
Visning av lufttemperatur utomhus, eller för större 
inomhuslokaler.

Övrigt:
- Kan fås med annan tempsensor.
- Kan väljas att visa med eller utan decimalsiffra.

Exempel på användningsområde:
Visning av klocka inomhus eller utomhus, exempelvis 
vid vägkant, fasader, reklam mm.

Övrigt:
- GPS-modulen kan vid beställning fritt bytas ut mot 
knapplåda för manuell styrning om satellitmottagning 
mot förmodan saknas eller annan tidsinställning 
önskas. 

MPS-KT230-A
Teckenhöjd: 230mm  
Yttermått: 900x320x35mm
Läsavstånd: 90m

MPS-KT230-C
Teckenhöjd: 230mm  
Yttermått: 900x320x35mm
Läsavstånd: 90m

MPS-KT230-B
Teckenhöjd: 230mm  
Yttermått: 900x320x35mm
Läsavstånd: 90m

MPS-KT360-A
Teckenhöjd: 360mm  
Yttermått: 1800x535x35mm
Läsavstånd: 140m

MPS-KT360-C
Teckenhöjd: 360mm  
Yttermått: 1800x535x35mm
Läsavstånd: 140m

MPS-KT360-B
Teckenhöjd: 360mm  
Yttermått: 1800x535x35mm
Läsavstånd: 140m

Växlande

GPS GPS

GPS GPS
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Slavdisplayer

För inkoppling och visning 
till befintlig masterenhet för 
dubbelsidig visning mm.

Extrautrustning / Tillbehör

Klockstyrning: 
Ingen

Temperaturgivare: 
AF25-TRA3 (Extern sensor)
Mätområde: 0°C till +50°C 
För montering på rör mm.

Flerradiga mindre system

Standardutrustning MPS-KTxxx-D (Temperatur VVS)
Exempel på användningsområde:
Visning av badvattentemperatur

Övrigt:
- Förinställd att visa extra decimalsiffra.

MPS-KT77-BD
Teckenhöjd: 77mm  
Yttermått: 450x160x35
Läsavstånd: 30m

För exempelvis badhus mm

MPS-KT77-BC
Teckenhöjd: 77mm  
Yttermått: 450x160x35
Läsavstånd: 30m

MPS-KT230-D
Teckenhöjd: 230mm  
Yttermått: 900x320x35mm
Läsavstånd: 90m

MPS-KT77-BCCD
Teckenhöjd: 77mm  
Yttermått: 900x320x35
Läsavstånd: 30m

En mix av klocka och givare för komplett 
visning av tid och 
temperaturer.

MPS-KT360-D
Teckenhöjd: 360mm  
Yttermått: 1800x535x35mm
Läsavstånd: 140m

Klockstyrning: 
Intern GPS-mottagare

Temperaturgivare: 
AF25-TRA3 (Extern sensor)
4-20mA, 0°C till +50°C

Klockstyrning: 
Intern GPS-mottagare

Temperaturgivare: 
Extern sensor. Typ AF25-TRA3.  
0°C till +50°C 

Dekaler kan även fås på engelska eller 
annat valfritt språk!

GPS

GPS

Utegivare serie AGS54
Kapslad allround utegivare med externt givarrör. 
För montering i skuggan på vägg eller mätning i fryslokaler, 
lagerbyggnader mm.

MPS-KT-AGS54-TRA1 Mätområde: -50°C till  +50°C
MPS-KT-AGS54-TRA2 Mätområde: -10°C till +120°C
MPS-KT-AGS54-TRA3 Mätområde:   0°C till  +50°C
MPS-KT-AGS54-TRA4 Mätområde:   0°C till +160°C

GPS

Dekaler och logotyper

Kontakta oss vid önskemål om 
egna texter, språk eller logotyper 
på displayerna.
  

Knapplåda
MPS-KT2P
För inkoppling till KTxxx-displayer.

För egen inställning av tid eller då 
mottagning av GPS-signal inte är 
möjlig.

Transformator 24VAC
80-300-11
För 230VAC.

Medföljer färdigkontakterad i varje 
display.

Med skruvhål för montering på vägg etc.

Vid inkoppling av extra slavdisplay och användning av 
kommunikation via RS485:
RS485 använder sig av två ledare för kommunikation.
Korrekt datakabel medför att långa distanser, upp till 500m, 
kan användas. Kontakta Microbus för mer information.

Logotyper
&

Dekaler

Anliggningsgivare serie AF25
Anläggningsgivare med givarrör försett med 
värmeöverföringsplatta för montering på rör mm.

MPS-KT-AF25-TRA1 Mätområde: -50°C till  +50°C
MPS-KT-AF25-TRA2 Mätområde: -10°C till +120°C
MPS-KT-AF25-TRA3 Mätområde:   0°C till  +50°C
MPS-KT-AF25-TRA4 Mätområde:   0°C till +160°C
MPS-KT-AF25-TRA5 Mätområde:   0°C till +250°C

Kabelsensorer serie TF25
För temperaturmätning i gaser eller direkt i vätska

MPS-KT-TF25-TRA1 Mätområde: -50°C till  +50°C
MPS-KT-TF25-TRA2 Mätområde: -10°C till +120°C
MPS-KT-TF25-TRA3 Mätområde:   0°C  till  +50°C
MPS-KT-TF25-TRA4 Mätområde:   0°C  till +160°C
MPS-KT-TF25-TRA4 Mätområde:   0°C  till +250°C

Kanalgivare och andra sensorer 

Ytterligare givare finns i många 
olika utföranden.
Kontakta microbus för mer 
information.



Microbus Electronic Service AB

Säljkontor:

Microbus AB 
Järngatan 10
432 32 Varberg, Sweden 
Tel: 0340 - 54 21 00 

Kontakta oss:

Växel: 040 - 53 96 80 
E-post: info@mes.se
Web: www.mes.se
Org.nr. 556235-7151    VAT: SE556235715101

Huvudkontor:

Microbus AB 
Hantverkaregatan 8
232 34 Arlöv, Sweden
Tel:  040 - 53 96 80

Från standardprodukter till utveckling av anpassade helhetslösningar  –   Status- och produktionsvisualisering för stora och små företag  –  Logistikhjälpmedel och styrning
Rådgivning och konsultering inom Lean  –  Datahantering och kommunikationslösningar  –  Reklamskyltar och informationssystem i offentlig miljö 

Följ vår väg till ständiga förbättringar i Ditt företag!

* Displayen har inbyggt värmelement som håller upp temperaturen till normal 
arbetstemperatur, displayen ska alltså normalt inte stängas av vid kyla. 
Vid strömavbrott vid temperaturer med minusgrader kan displayen kräva 
dubbelomstart, dvs. först slås matningsspänning på och den inbyggda 
uppvärmningen dra igång, efter 10-30 minuter är enheten i rätt temperatur. Vid 
extremt låga temperaturer kan det då krävas en snabb återstart genom ett kort 
spänningsbortfall för att displayen ska komma igång.
Vid riktigt låga temperaturer kan även frontglaset på enheten vara känsligare för 
slag.

Teknisk specifikation:
Arbetstemperatur:   -40°C  – +70°C *
Spänningsmatning från transformator: 24VAC
Strömförbrukning KT230:  30W
Strömförbrukning KT360:  50W
IP-klass:    IP54 eller IP65


