Zegar kontroli czasu pracy PERFECT 2005
PERFECT 2005
jest podstawowym urządzeniem
należącym do rodziny przyrządów
nadających się do kontroli czasu pracy
w każdym przedsiębiorstwie.
W pełni bezobsługowy mechanizm
drukujący umożliwia wybór odpowiedniej
dla każdej firmy opcji wydruku.
Wbudowany własny zegar kwarcowy,
połączony z kalendarzem, zapewnia
automatyczne przełączanie czasu zima/
lato oraz odpowiednie, samoczynne
ustawienie miejsca wydruku po
zakończeniu każdego miesiąca.
Doskonale widoczny zegar
wskazówkowy oraz zasilanie
zapewniające pracę również przy
zanikach napięcia sieci są istotnymi
elementami podnoszącymi komfort
użytkowania.
Istotną nowością na rynku jest również
fakt drukowania nazw dni tygodnia w
języku polskim.
Format wydruku jest ustawiany przez
dostawcę zgodnie z życzeniem
zamawiającego, jak również w
zależności od przyjętego okresu
naliczania zarobków użytkownik może
wybrać karty tygodniowe,
dwutygodniowe lub miesięczne.
Dostarczony zegar jest natychmiast
gotowy do pracy.

Oferujemy także modele bardziej rozbudowane, różniące się od wersji PERFECT 2005 następującymi cechami:

PERFECT 2010 posiada dodatkowo:
- cyfrowe wskazywanie czasu
- możliwość wyboru jednego z 32 formatów kart, w tym: 14 standardów międzynarodowych
i 18 formatów z wydrukiem graficznym
- wyjście do sterowania wtórnymi zegarami wskazówkowymi
- synchronizację czasu sygnałem DCF 77 (z nadajnika znajdującego się we Frankfurcie / Mainflingen)
- wydruk standardowy (godziny + minuty) lub ułatwiający liczenie (godziny + setne części godzin).
PERFECT 2020: tak jak PERFECT 2010 z dodatkową możliwością wydruku dwukolorowego.
Zegary kontrolne PERFECT to perfekcyjne rozwiązanie problemów kontroli czasu pracy.
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Dane techniczne:
Drukarka

igłowa

Zasilanie

220V~ ±10%, 50Hz

Temperatura
Wilgotność
Wymiary
Rezerwa chodu zegara
Waga

0 C ÷ 45 C
maks. 90% (bez kondensacji pary)
220 x 280 x 195 mm
większa niż 1 rok
3 kg

Szerokość kart
Okres obrachunkowy
Rodzaj wydruku

68 ÷ 106 mm (do wyboru)
tygodniowy, dwutygodniowy lub miesięczny (do wyboru)
24 możliwości (do wyboru)

o

o

Na życzenie zamawiającego możliwe jest (za niewielką opłatą) dodatkowe wyposażenie w:
- zasilacz awaryjny, zapewniający przy zaniku napięcia do trzystu wydruków w ciągu 24h
- grzejnik (regulowany termostatem)
- filtr sieciowy, eliminujący zakłócenia
- nóżki i podstawę (do wersji ustawianych, np. na stole)

Kart zegarowe: Wzór karty standardowej przedstawiono poniżej. Opcjonalnie inne wzory do uzgodnienia.

