
Stämpelur QR 6560

QR 6560 ger dig ett mycket tryggt system med överstämplingsskydd, ingen
köbildning vid stämpeluret och dessutom möjliggör den upp till 6 stämplingar

per dag och anställd.

Överstämplingsskydd
Användning av de streckkodade stämpelkorten Form V/N
(Art.1103) ger ett överstämplingsskydd. Som innebär att
stämpeluret automatiskt placerar varje ny stämpling till
höger om den föregående.

Ny snabb stämplingsteknik
Stämpeluret har en mycket snabb stämplingsprocedur.
Vilket gör att risken för köbildning minimeras, då varje
stämpling tar ytterst kort tid att genomföra.

Avvikelsemarkering
Uret är inställbart att markera t. ex. sen ankomst och övertid
med röd färg.

Löneperioder
Inställbart för  vecko-, tvåveckors-, eller  månadslöneperiod.
Brytpunkt inställbar.

Kalender och sommartid t o m 2098
Veckodag, datum, månad, år och skottår automatiskt t o m
år 2098. Övergång sommartid/normaltid och omvänt
automatiskt t o m år 2098.

Rastsignal
Uret är programmerbart att ge rastsignal antingen med det
inbyggda reläet eller med de förinspelade melodierna.

Minuter eller 100-delar
Uret kan ställas för att presentera summeringarna i timmar
och minuter alternativt timmar och 100-dels timmar.

Installation
Hänges på 2 skruv 100 mm cc och fästes i underkant med
två skruv. Anslutes 230 VAC med stickpropp.
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Tekniska specifikationer.
Datum och tid
Datum och tid ställes. Därefter har klockan en
noggrannhet om +-15 sek/månad.

Sommar/vintertid
Anges med datum en gång. Samma regel (sista
söndagen i mars resp. oktober)  tillämpas därefter
automatiskt.

Löneperiod
Löneperioden väljes till ett av alterntiven vecka, 2-
veckors eller månad. Därefter anges startdag för
löneperioden.

Dygnsskifte
Ange klockslag när ny dag skall anses inträffa.

Sex stämplingar/dag och anställd
De anställda kan stämpla In, Ut, In, Ut, In, Ut, d.v.s. 6
gånger per dag.

Utstämpling efter dygnsskiftet
Dygnsskiftet, som är ställbart, talar om vid vilken
tidpunkt som nästa dygn skall börja. Om man skulle
behöva stämpla ut efter denna tidpunkt för att få sin
stämpling på samma rad som sin instämpling, kan man
göra detta tack vare en extra knapp utanpå stämpeluret.
Då får man även en markering i form utav en asterix intill
sin stämpling.

Större text
Stämpeluret skriver med större och tydligare text än sina
föregångare

Avrundningar.
Uret kan ställas att avrunda stämplingarna. Alternativen
är 1, 3, 5, 6, 10,12, 15, 20 och 30 minuter och
avrundningpunkten i intervallet kan ställas

Rastsignaler.
QR 475 har ett potentialfritt relä som kan utnyttjas för
rastsignalering. Veckodag(ar), klockslag och längd på
signal anges i max. 48 programsteg.

Format.
Välj mellan att presentera stämplingarna i timmar och
minuter eller timmar och 100-delar.

Språk.
Engelska, tyska, franska m fl.

Lösenord.
Lägg in ett personligt lösenord för att hindra andra från
otillbörlig programmering. (Uret skyddas även med
nyckel).

Nollställa.
Enstaka eller alla kortnummer nollställs.

Tillbehör
Uppladdningsbart batteri som möjliggör stämpling vid
strömavbrott

Övriga tekniska specifikationer
Stämpelkort Streckkodade, Art.1103
Antal samtidigt aktiva kort Högst 100 st
Strömavbrott Totalt max 3 år
Klocka Digital
Färgband  Kassett, två färger
Strömförsörjning 230 VAC
Mått 172x218x122 mm
Vikt c:a  1 900 g


