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• jsou určeny pro spolehlivou
evidenci příchodu a odchodu
zaměstnanců
• vyznačují se jednoduchou obsluhou
• záznam příchodu a odchodu
zaměstnanců tisknou na klasické
papírové karty do šesti sloupců
(příchod a odchod dopoledne,
příchod a odchod odpoledne,
odchod a příchod při přerušení
práce)
• při použití karet s detekcí strany
tisknou údaj vždy jen na správnou
stranu karty
• omezují
možné
zneužití
při
úmyslu označit příchod či odchod
na jiný řádek, které je možné při
ručním
zasouvání
karty
–
kontrolní hodiny tisknou jen na
správný řádek
• mají dostatečně velký a dobře čitelný analogový ukazatel času
• příkon v klidovém stavu jen 3 VA, max. příkon 30 VA při označování na kartu
• o automatické nastavení dne v týdnu, přepnutí na letní čas a zpět na
středoevropský, i o přestupný rok se postará naprogramovaný kalendář
• zálohování času a kalendáře je bez starosti o zálohovací akumulátory
• mají robustní plastovou skříňku
• kazeta s barvicí páskou pro tisk je snadno vyměnitelná

DOCH¡ZKOV… KONTROLNI HODINY

AMANO

Technické údaje - srovnávací tabulka dodávaných typů
Technické údaje
Barva tisku
černá
černá / červená
Ukazatel času
analogový
digitální
Nastavování
ruční
sloupců
automatické
Zálohování
pasivní (jen data)
chodu
aktivní
(včetně
tisku)
Typ tiskové hlavy devítijehličková
Zvuková
4 různé melodie
signalizace
Spínací výstup
reléový kontakt
Rozměry
Š x V x H (mm)
Hmotnost
kg
Příkon
trvalý (W)
špičkový (W)
Napájecí napětí
Přesnost chodu při 20°C
Rozsah provozních teplot
Rozsah vlhkosti vzduchu
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190 x 224 x 104
2,3
2
20

Doplňky:
Docházková karta s detekcí strany
Kovová lístkovnice pro 25 ks karet
Dřevěná lístkovnice pro 50 ks karet
černá
černo - červená
Barvicí páska červená
modrá
zelená
 - k dispozici standardně

Objednávání
V objednávce je nutno uvést: počet kusů a typ.
Příklad: 1ks, docházkové kontrolní hodiny EX 3500



190 x 224 x 127
222 x 236 x 162
2,3
3,2
5
2
30
10
230 VAC ± 10%
± 3 s / týden
-10 až +40 °C
10 až 90 % - nekondenzující








 - na zvláštní objednávku



















