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Kwaliteit in 
tijdreferentie 
 
 
Analoge en digitale klokken van BerdoTime garanderen de 
maximale juiste tijdreferentie en betrouwbaarheid voor 
verschillende toepassingen. Voor treinstations, vliegvelden, 
scholen, ziekenhuizen, fabrieken, kantoren en sport faciliteiten.  
Kloksystemen van BerdoTime worden aangestuurd door state-of-
the-art moederklokken en tijdservers en kunnen worden 
geintegreerd in complexe klok - en data netwerken. 

De correcte tijdreferentie zorgt voor rust, produktiviteits verhoging, 
de juiste tijd, consensus en voorkomt veel discussie op de 
werkvloer. 

Wij adviseren u graag wat voor u het beste kloksysteem is om uw 
doel te bereiken. 
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Pulse Systeem 

De Pulse Moederklok is een radio gestuurd kloksysteem dat via bedrading klokken, tijddisplays en andere 
tijd gestuurde systemen aanstuurt. De moederklok zendt een 24V gepolariseerde minuten puls of 
seconden puls naar de klokken toe.  
Het Puls Systeem wordt aangestuurd door een GPS of een DCF77 ontvanger. Dit zorgt voor continue de 
juiste tijdsweergave. En een automatische aanpassing van de zomer en wintertijd. Ideaal voor scholen, 
zorginstellingen en bedrijfspanden waar bekabeling aanwezig is of wordt aangelegd. Handmatig instellen 
van klokken is hiermee verleden tijd. 
Onze analoge klokken en digitale klokken kunnen allemaal via het Puls Systeem worden aangestuurd.  
 
Mobaline Systeem 

Mobaline is een 2 dradig transmissie systeem voor onderhoudsvrije, zelf instellende klokken. En daarnaast 
is de Mobaline techniek geschikt voor op afstand gesynchroniseerde computer systemen.  
 
Mobaline wordt gebruikt voor: analoge klokken, digitale klokken, relais zoals licht, verwarming en zoemers. 
Daarnaast geschikt voor elk systeem dat via DCF, DCF-FSK of IRIG-B wordt gesynchroniseerd. 
 
Draadloos Airtime Systeem 
 
Airtime is een klokkensysteem voor draadloze aansturing van uw klokken. Er hoeft geen bekabeling meer 
te worden aangelegd van de moederklok naar elke klok. De klokken kunnen op batterijen lopen of op 230V 
worden aangesloten. De batterijlevensduur is > 5 jaar.  
Het Airtime systeem is zeer flexibel: klokken overal te plaatsen, onbeperkt aantal klokken aan te sluiten en 
automatische zomer / wintertijd schakeling. 
 
NTP Systeem 

Door veel vraag uit de markt naar centraal, door IT beheerd, klokken systeem is het NTP klokken systeem 
ontwikkeld.  De klokken worden aangestuurd middels een NTP server in het Netwerk van de klant. De 
klokken ontvangen van deze NTP server het juiste tijdsignaal. Hiermee lopen de klokken gelijk aan alle 
andere apparaten die via de NTP server een tijdsignaal ontvangen. Bijvoorbeeld alle computers in het 
netwerk. De klokken kunnen gevoed worden middels PoE of 230V. 

Wifi Systeem 

Het Wifi systeem is een draadloos klokken systeem via de bestaande Wifi omgeving van u. Alle klokken 
synchroniseren een aantal keer per dag met het Wifi opstappunt. Het systeem is geschikt voor analoge 
klokken. De klokken lopen op batterij. De levensduur van de batterij is > 5 jaar. Het is een zeer flexibel 
systeem. Klokken zijn overal te plaatsen binnen het bereik van het Wifi signaal.  

DCF77 Systeem 

Dit is een standalone klokken systeem waarbij alle klokken een eigen DCF radio ontvanger in zich hebben.  
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Vergelijk leesafstanden analoge klok     

Diameter klok 250mm  300mm  400mm  500mm  600mm    

Afstand 

10 m 

20 m 

30 m 

40 m 

65 m 

 

Vergelijk leesafstanden digitale klok 

 

Karakter hoogte  50mm 57mm  100mm  170mm  220mm    

Afstand 

25 m 

35 m 

70 m 

100 m 

120 m 
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De controle van Tijd 
Moederklokken en  

NTP Tijd Servers 
Moederklokken 

Als het belangrijk is dat alle klokken dezelfde tijd aangeven dan is een moederklok een vereiste in een 
klokken netwerk. Alle analoge en digitale klokken die zijn verbonden met een moederklok ontvangen een 
eigen uniek tijdsignaal. Het hart van ieder klokkensysteem is de moederklok. Zijn interne quartz klok 
garandeert een accuraatheid van 0.1 seconde per dag. 

Accuraatheid tot op de seconde 

De moederklok kan zichzelf synchroniseren via een GPS of DCF77 antenne. Hij corrigeert mogelijke 
afwijkingen en stuurt data in de vorm van pulses of datapakketten naar alle aangesloten klokken. 
Tijdsaanpassingen zoals zomer/wintertijd worden automatisch aangepast of zijn manueel te veranderen.  

Opties 

De moederklok kan naast het aansturen van klokken ook gebruikt worden voor oa licht controle, 
airconditioning, zoemers/schoolbellen, alarm systemen en verwarmingssystemen. 
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      Moederklok HN50    Moederklok ETC12/14/24 

- Tot 16 klokken    -  Wand of rack versie 
- Puls systeem    -  van 1 tot 4 klok lijnen 
- 12/24V kloklijn    -  Switching programma 
- Switching programma   -  12/24/48/60V kloklijn 

-  Puls systeem, Mobaline systeem 

 

                                          

       Moederklok HU-11-2G    NTP/Time Servers 

- Voor 50 tot max 1000 klokken  - diverse modellen 
- Modulair op te bouwen   - van 1 tot 100 kloklijnen 
- Switching programma   - NTP server voor in het netwerk 
- 2 kloklijnen     - Moederklok voor aansturing klokken 
- Pulse, Power DCF    - meerdere switching programma’s  
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Perfecte Timing  

Synchronisatie van Moederklokken 
De moederklok van een klokkensysteem wordt gesynchroniseerd via een GPS antenne, DCF 
antenne of als een moederklok daar geschikt voor is middels een NTP server. 

Synchronisatie via GPS 

Het globale navigatie satelliet systeem GPS is beschikbaar overal ter wereld. Elke satelliet zendt op 
meerdere draagfrequenties uit, waarvan L1 (1,57542 GHz) en L2 (1,2276 GHz) de belangrijkste zijn. Nadat 
de ontvanger heeft vastgesteld welke satellieten zich boven de horizon bevinden — uit de eigen almanak of 
die in de navigatieboodschap — zal deze de dopplerverschuiving vaststellen. De ontvanger genereert 
een carrier-tracking loop en verschuift de frequentie daarvan net zolang tot deze overeenkomt met die van 
de satelliet. De hierbij gevonden dopplerverschuiving is een maat voor de relatieve snelheid tussen satelliet 
en ontvanger, waarmee de snelheid van de ontvanger kan worden vastgesteld. 

Een voor veel mensen belangrijke toepassing van atoomklokken is het GPS-systeem. Iedere GPS-
satelliet heeft drie of vier atoomklokken aan boord die tot op enkele nano secondes nauwkeurig de tijd bij 
houden. Deze tijd en de exacte positie van de satelliet worden meegezonden met het GPS-signaal. Uit 
deze gegevens en uit de looptijd van het signaal kan met vier satellieten de exacte positie in drie dimensies 
en de tijd van de ontvanger herleid worden. In de telecommunicatie worden atoomklokken of hun afgeleide 
zoals GPS, gebruikt als stabiele frequentiebron voor de synchronisatie van netwerken. NTP, het Network 
Time Protocol, is hiervan een voorbeeld in computernetwerken. 

Synchronisatie via DCF77 

Een andere toepassing van de atoomklok is een tijdseinzender, zoals DCF77 (beheert door PTB in 
Duitsland), die in West-Europa veel wordt gebruikt voor het synchroniseren van wekkers, 
horloges, stationsklokken, verkeerslichten, schakelaars enz 

DCF77 is een tijdseinzender die vanuit Mainflingen in Duitsland via de lange golf op een frequentie van 
77,5 kHz met een vermogen van 50 kW een signaal uitzendt dat binnen een straal van meer dan 
1500 km te ontvangen is. De zender wordt beheerd door de 'Physikalisch-Technische Bundesanstalt', een 
instantie die vergelijkbaar is met het Nederlands Meetinstituut. 

Met een betrekkelijk eenvoudige ontvanger is het mogelijk een radiografische klok te maken die binnen 
geheel West-Europa hooguit enige tientallen milliseconden afwijkt. Het tijdseinsignaal van DCF77 wordt 
afgeleid van een aantal atoomklokken. De atoomklokken op de locatie in Mainflingen worden regelmatig 
gesynchroniseerd met de atoomklokken van de Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig. 
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Analoge klokken 

Voor binnen en buiten 

De klassieke analoge klok bekend van oa de stationsklok, schoolklok, kerkklok wordt door 
BerdoTime in verschillende varianten aangeboden.  

Klokken gemaakt van kunststof of aluminium, in wit, zwart, zilver en rvs behoren tot de standaard 
mogelijkheden. Maatwerk met elke RAL kleur levert BerdoTime ook. We hebben verschillende maten van 
25cm tot 90cm diameter. Enkelzijdig of dubbelzijdig. Voor wand en plafondmontage.  

BerdoTime heeft ook speciale IP65 klokken beschikbaar voor in vochtige ruimten. Ideaal voor 
voedselverwerkende bedrijven. 

Voor binnen: 

            Synchronisatie       

Ø  
Glazen 
ruit 

Kunststof 
ruit Enkel zijdig Dubbel zijdig Uren/Min/Sec Impuls Quartz Airtime DCF Mobaline 

in mm                     

250   x x   x   x       

300 x x x x x x x x x x 

400 x x x x x x x x x x 

500 x x x x x x x x x x 

600 x x x x x x      x x x x 

800 x x x x x x       x 

900 x x x     x         
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Voor buiten: IP54 en IP65 

          Synchronisatie       

Ø  
Kunststof 
ruit Enkel zijdig Dubbel zijdig Uren/Min/Sec Impuls Quartz Airtime DCF Mobaline 

in mm                   

400 x x     x x x x x 

500 x x x x x x x x x 

600 x x x x x   x x x 

800 x x x x x       x 
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Digitale klokken 
Wharton 
BerdoTime heeft een exclusieve partnerovereenkomst met een van de beste digitale klokken makers in de 
wereld. Wharton in Engeland staat al generaties lang aan de top in klokkenland. Zij hebben een zeer 
uitgebreide range aan digitale klokken. Maatwerk is mogelijk.  

 

 

Aansturing Bevestiging opties Opties 
      
- Standalone GPS/DCF - Enkelzijdig - IP65 
- Puls Systeem - Dubbelzijdig - Temperatuur 
- Airtime Systeem - Flush panel - Countdown klok 
- Mobaline Systeem - Flush backbox - Stopwatch functie 
- Quartz   - Rode LEDS 
    - Gele LEDS 
    - Blauwe LEDS 
 

                             

      Cijferhoogte   Synchronisatie     

 
Enkel zijdig Dubbel zijdig 5 5,7 10 17 22 Impuls Quartz Airtime DCF Mobaline 

 
                        

U:M x x x x x x x x x x x x 

U:M:S x x x x x x x x x x x x 
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LED buiten klokken 
IP65 

 

 

      Cijferhoogte   Synchronisatie     

 
Enkel zijdig Dubbel zijdig 5 5,7 12 17 22 Impuls Quartz Airtime DCF Mobaline 

 
                        

U:M x x x x x x x x x x x x 

U:M:S x x x x x x x x x x x x 
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Kalenderklokken 
Tijd en datum referentie 
Kalenderklokken worden gebruikt voor uiteenlopende toepassingen. In fabrieken voor datum en 
tijdscontrole, voor dementerende mensen waarvoor tijd en datum referentie rust geeft en veelal bij balies, 
scholen, kantoren en ziekenhuizen. Er bestaan analoge kalenderklokken en digitale kalenderklokken. 
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World Tijdzone Klokken 
“Internationale bedrijfslokaties die samenwerken” 

Ideaal om in een oogopslag te weten hoe laat het is bij je collega 
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LCD klokken  
BerdoTime heeft diverse LCD klokken in haar programma.  

 

Alle LCD klokken kunnen worden aangestuurd door de beschikbare technologieen. 

 

 

 

 


