
• Printen van tijd en datum op maandkaart / 
tweewekelijkse / weekkaart. 

• Type QR 395 is voorzien van een rekenfunc-
tie, waardoor het mogelijk is totalen weer te 
geven op de kaart. 

• Eenvoudig programmeren. 

• Digitaal display met duidelijke cijfers. 

• Duidelijke afdrukken met dot-matrix printer. 

• Interne batterij voor RTC en geheugen. 

• Snelle, eenvoudige en stille werking. 

• Automatische kolomverschuiving (tot.4 kolom-
men). 

• Automatisch zomer / wintertijd omschakeling. 

• Programmeerbare afdruk van * tekens bij af-
wijkende tijden. ( b.v. te laat ) 

Ravendal 4 

4844 VE Terheijden 

Van Bragt Electro V.O.F. 

Telefoon: (076) 593 42 51 

Fax: (076) 593 56 93 

E-mail: info@vanbragtelectro.nl 

Zeer veelzijdige elektroni-
sche klok voorzien van 
rekenfunctie voor diverse 
periodes 

Van Bragt Electro V.O.F. 

QR 350 / 395 



Zet– en drukfouten voorbehouden.  

Erkend installateur  24 uurs service 

De QR 350 / 379 zijn elektronische stempelklokken die de aanwezigheden regi-

streren op stempelkaarten.  

Per kaart worden alle registraties van een volledige maand / twee wekelijke / 

week voor een werknemer bijgehouden. De kaart wordt bedrukt langs 2 kanten.  

Per dag kan de QR 350 tot 4 registraties afdrukken en kan zodanig ingesteld 

worden dat op bepaalde uren een volgende kolom wordt geselecteerd. Via 4 toet-

sen kan de werknemer ook manueel de juiste kolom kiezen. 

 

De QR 395  kan een onbeperkt aantal afdrukken per dag per medewerker ver-

werken welke automatisch van een totaal worden voorzien op de stempelkaart. 

Dankzij deze mogelijkheid is deze prikklok ook geschikt voor werktijdregistratie. 

Het afdrukken en kan zodanig ingesteld worden dat op bepaalde uren een vol-

gende kolom wordt geselecteerd. Via 4 toetsen kan de werknemer ook manueel 

de juiste kolom kiezen. 

 

Verder kan men in bepaalde periodes de registraties laten afdrukken in een an-

dere kleur (rood). Zo kunnen eventuele laatkomers makkelijk opgespoord wor-

den. 

 QR-350 / 395 

Voedingsspanning 230V 50 Hz 

Verbruik 25 W maximum 

Temperatuursbereik 0-40 graden Celcius 

Vochtigheidsgraad 10 – 80 % 

Printer 9-pins DOT-MATRIX  

Display Digitale aanduiding d.m.v. duidelijk 
LCD scherm 

Afmetingen 160 x 205 x 128 mm 

Gewicht 1,5 kg 

Specificaties : 

Functionaliteit : 


