
Nieuw  
Intelligente tijdregistratie  
met 6 kolommen en 32 posities 
op de kaart voor 100 personen. 
 
Rode afdruk op kaart voor 
registratie van laatkomers. 
 
Werktijd registratie met dag 
totaal en cumultatief dagtotaal, 
periode totaal en overuren 
totaal. 
 
Variabele-, vaste- en deeltijd 
mogelijkheid met 3 pauzes, ook 
met variabele lunchpauze. 
 
Per week kunnen tot 3 
verschillende dagroosters 
worden ingesteld bijv. 
dagrooster 1 voor Ma t/m Do, 
dagrooster 2 voor Vrijdag, 
dagrooster 3 voor Za (&Zo) 
 
Belsignalen voor aanvang en 
Einde werktijd en pauzes. 

Rekende tijdregistratie QR 475  
ideaal voor registratie van variabele, vaste, deeltijd werk met 
dag, week/maandtotaal en evt. overuren totaal tot 100 Personen 

Instelbare roosters:  
• Variabel met middagpauze en tot 2 extra 
roosters voor afwijkende dagen met instelbare 
en automatisch pauze aftrek. Er hoeft dan niet 
voor de pauzes worden geklokt. 
• Vast of deeltijd met tot 3 naar keuze vast te 
leggen pauzes met automatische pauze aftrek. 
 
Werktijd registratie op gecodeerde 
stempelkaarten in 6 kolommen en 32 afdruk 
posities. Naar keuze met dagtotaal en 
cumultatief periode totaal en cumultatief 
overuren. 

Tot 4 in- en uitklok mogelijkheden per dag. 
Afdruk met uren en minuten of perioden. Rood 
gekleurde weergave van buiten rooster 
geklokte tijden of binnen vaste werktijd of 
pauzes. Bijv. laatkomers en vroeg gaan of 
dokter, huisarts enzovoorts. 
 
Helder verlicht display met weergave van tijd 
en datum, dag van de week en kolomstand. 
Automatische kaartinvoer met kaartzijde 
herkenning. Vol automatische zomer-
/wintertijdomschakeling. 
Eenvoudig stekker in stopcontact en direct 
klaar voor gebruik.  
Signaalklok met vrij instelbare signaaltijden 
ingebouwd. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ongeacht welke instelling u ook wenst, de QR-475 kan het aan! 
Variabel-rooster: Voorbeeld: variabele middagpauze met Gaan-/Komen-afdruk (kolom 2 en 3) en twee extra 
vaste Pauzes, die van het dagtotaal (kolom 5) automatisch afgetrokken wordt.  

Variabel        Koffiepauze  
Aanvang           (Vaste Pauze)  

 
 
07:00      07:30 09:00 09:15  

Vaste tijd 
 
07:10 tot 11:50 aftrek. Pauze = eff. Arbeidszeit  

07:10  

Tijdvenster voor variabele lunchpauze, 
 30 Min. automatische aftrek  

Theepauze  
(Vaste Pauze) 

 
 
14:45    15:00  11:30  13:30  

Variabel  
uitklokken  

 
 
16:30  18:30 

11:50  13:10  
Vaste tijd  

17:50  
13:10 tot 17:50 aftrek Pauze = eff. Arbeidszeit  

Speciaal rooster voor 1 dag Vb. Vrijdag of welke andere dag. Voorbeeld: Komen-/Gaan-afdruk  
(Kolom 1 en 4), twee vaste Pauzes worden van het dagtotaal (kolom 5) automatisch afgetrokken.  

Variabel         Vaste Pauze 1           vaste Pauze 2  
Aanvang 

 
07:00      07:30  
 

07:10  

09:00  09:15  11:15  11:30  13:00  
werk tijd  

 
07:10 tot 13:40 aftrek pauzes 1 en 2 = eff. Werktijd`  

Variabel  
uitklokken  
 
 

14:00  
Kernzeit 

13:40  

Extra rooster voor 2 dagen  Bijv. Za en Zo of twee andere, opeenvolgende dagen. Vb.: variabele  
middagpauze met in- uitklokken registratie (kolom2 en 3) en één extra vaste pauze die van het dagtotaal automatisch wordt 
(kolom5) afgetrokken wordt.  

Variabel        koffiepauze  
Aanvang         (vaste pauze)  Tijdvenster van de middagpauze,  

 30 Min. automatische aftrek  

variabel 
einde 
werktijd 

07:00  07:30  
 
07:05  

09:00  09:15  11:00  12:30  14:00  
werktijd  

 
07:05 tot 11:45 aftrek pauze = eff. werktijd 

11:45 
werktijd  

12:30  
Effectieve werktijd  

15:00 
 
14:50  

Vast-rooster Bijv. zonder overuren (boven): Dagtotaal (met 3 automatisch afgetrokken pauzes) =  
kolom 5, cumultatief totaal = kolom 6. Bijv. met overuren (onder): cumultatief dagtotaal (pauzes automatisch afgetrokken) =  
kolom 5, cumultatief overuren = kolom 6.  

Aanvang werktijd    koffiepauze 
(pauze 1)  

middagpauze  
(pauze 2)  

theepauze  
(pauze 3)  

einde vaste 
werktijd  

einde  
overuren 

07:30 tot16:30 minus 3 pauzes  = effectieve werktijdt  
09:15                 12:00        12:45         14:45 07:30 bis 18:30 abzüglich 3 

pauzen = effectieve werktijd incl. 2 overuren  
09:00  15:00 07:30  16:30 18:30 

Deeltijd rooster Vrij rooster voor deeltijd werkers, bijv. 3 uren binnen 24-h-van de dag.  
Naar keuze aanvang werktijd, einde van te berekenen werktijd na 3 uren, latere uitklokkers krijgen die uren niet vergoed.  

Aanvang werktijd  
naar keuze  

Vast einde werktijd 
 hierna wordt niet meer gerekend 

Vaste werktijd 
Bijv. 3 uren  

Late uitklokkers worden 
niet meer in totaal 
opgenomen 



 

…De prikklok QR 475 registreert en berekend precies de  
effectieve werktijden, met of zonder separate overuren-  
registratie en vereenvoudigd loon berekening 
De prikklok QR 475 is ideaal voor registratie van variabele, vaste en deeltijdwerkers en bijzonder geschikt om uw loonbereking te vereenvoudigen tot 
max. 100 medewerkers. Voor bedrijfsmatig vastleggen en de verrekening van relevante werktijden in de gekozen betaalperiode waarin de uren 
automatisch worden opgeteld tot het einde van de periode. Ook overuren kunnen worden vastgelegd en automatisch inde gekozen periode opgeteld. 
U kunt kiezen voor maandelijkse, 2-wekelijkse of wekelijkse betaalperioden. 

Bijzonderheden van de klokkaart  
 

1 Maandelijks, datum wordt mee geprint  

2 Datum, alternatief weekdag Ma tot Zo (bij  
wekelijks of 2-wekelijkse betaalperiode)  

3 Bij in klokken wordt geprint in kolom 3, bijv. bij  
ploegendienst  

4 Rode afdruk bij in-uitklokken buiten het ingestelde  
rooster, pauzes of binnen vaste werktijd 

5 Kenteken bij vergeten klokken binnen één regel 
 

 
Afrondings-mogelijkheden  

 
Afronding van werktijd: De dag uren kunnen  
naar keuze op 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20 of 30  
minuten afgerond worden. 

1 
2 

3 

4 

Bijv. op volle 10 Minuten afgerond.  
Afronden van in-uitkloktijden kan naar keuze op 3, 5, 6, 
10, 12, 15, 20 of 30 Minuten afgerond worden. 
Het afronden werkt al volgt: 
Bij klokken om 08:07 wordt bij afrond instelling van 15 
minuten naar 08:00u afgerond. Bij klokken om 08:08 
wordt naar 08:15 afgerond. 
 
Overuren berekening in  
3 varianten mogelijk:  
 
1. bij einde werktijd:  
bijv.  na 18:00 Uhr gaan de overuren in.  
Deze worden in kolom 6 afgedrukt en cumultatief binnen 
de periode geteld onder ∑.teken  

2. Dagelijks werktijd begrenzing:  
bijv. alle meer uren boven dagelijks 8 uren worden als 
overuren in kolom 6 afgedrukt. 
Overuren worden binnen de periode cumultatief geteld 
in kolom 6 onder ∑. teken. 

3. Wekelijks, 2-wekelijks of maandelijkse  
werktijd begrenzing:  
bijv. het maximale wekelijks totaal bedraagt 40 uren. 
alle extra meer uren worden als overuren in kolom 6 
afgedrukt.  
Overuren worden binnen de periode cumultatief geteld 
in kolom 6 onder het  ∑. teken. 



 
  

 
  

 

Rekenende tijdregistratie prikklok QR 475  

Technische Gegevens 
 
Interne tijdklok en kalender  
Echte tijdklok met quarz-uurwerk met 
eeuwigdurende kalender tot 2099.  
Nauwkeurigheid +/- 15 Sec./maand.  
Interne lithium batterij voor bewaren 
instellingen tot c.a. 5 jaar 
 
Automatische zomer- / wintertijd-omschakeling 
op laatste zondagen van maart en oktober. 
 
Signaalklok instelling  
Signaaltijden vrij instelbaar, signaalduur 
 1-30 Seconden. 
1 potentiaalvrij Relais-contact,  
Belasting 30 -250 VAC, 2A.  
 
Aanvang dag automatisch op elk gewenst 
tijdstip van de dag. 
 
Instellingen blijven 5 jaar bewaard door interne 
lithium batterij 
 
Netspanningsuitval accu optie voor 
gangreserve voor ca. 24 uren of  
100 keer klokken.  
 
Kleur verzorging  
Lintcassette zwart/rood.  
 
Omgevings temperatur -5° C bis 45° C,Rel. 
Luchtvochtigheid 20% - 80% (zonder 
condensatie).  
 
Netspanning / aansluitingen  
220 V - 240 V +/-10 %, 50 - 60 Hz. 
 Opgenomen ca. 34 W.  
Netkabel 1,8 m lang.  
 
CE keurmerk 
 
Behuizing / kleur  
Slagvast kunststof kast met slot. 
Kleur: blauw met zilvere toetsen.  
Voor wandmontage- of tafelopstelling.  
 
Afmetingen  
H 242 x B 182 x T 140 mm.  
 
Gewicht  
2,2 kg (netto)  
2,8 kg (inkl. doos).  
 

Accessoires  
 
Kaartenrekken voor gemakkelijk opbergen van 
klokkaarten. Maximaal 25 plaatsen voor 
klokkaarten. Door aan beide zijden van de klok 
een rek te plaatsen kunt u in één oogwenk zien 
wie aanwezig zijn en wie niet.  
 
Grijs gelakt metaal of variabel instelbare 
kunststof kaartenrekken behoren tot het 
leveringsprogramma.  
 
 
 
Lintcassette 2 kleurig zwart/rood  
 
 
Noodstroom accu voor gangreserve bij 

Netspanning uitval.  
 
 
Klokkaarten voor de QR-475 
Geschikt voor maandelijks, 2 wekelijks of 
wekelijkse betaalperiode. 
200 stuks per pak. 
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Functies en instellingen 
 
Geschikt tot 100 medewerkers. 
 
4 stempelingen per regel per dag van 
komen en gaan. 
 
In te stellen naar keuze voor vast, 
variabel en deeltijd. 
 
Overuren berekening naar keuze. 
 
Tijdregistratie in uren en minuten of 
perioden. 
 
Automatische kaartzijde herkenning bij 
maandelijkse en 2-wekelijkse kaarten, 
Indien verkeerde kaartzijde wordt 
aangeboden klinkt een kort signaal en 
wordt de kaart zonder afstempeling 
teruggegeven. 
 
Rode afdruk bij buiten rooster tijden 
klokken (vaste en buiten pauzetijden) 
 
Dag aanvang op elk gewenst tijdstip 
speciaal bij ploegendiensten. 
 
Automatische zomer/ wintertijd 
omschakeling. 
 
Maximaal 3 pauzes per rooster 
instelbaar van 1 – 90 minuten, waarbij 2 
pauzes met variabele pauzetijd 
mogelijkheid. De pauzes worden 
automatisch van het dagtotaal 
afgetrokken. 
 
Afronden mogelijkheid naar keuze op 
Kloktijden of dagtotaal. 
 
Variabel dagrooster met dagelijkse 
herhaling van het ingestelde rooster 
met 2 extra instelbare afwijkende 
roosters voor maximaal 3 weekdagen. 
 
Display en druktoetsen zijn verlicht. 
 
De kolom instelling kan ook handmatig 
worden bediend m.b.v. de druktoetsen.
 
Display toont dag van de week, dag 
van de maand, uren en minuten en 
zomer of wintertijd. 
 
Automatische kaart in en uitwerp 
mechanisme. 
 
Tijdregistratie zwart of rode afdruk door 
duurzame matrix printer op 2-zijdige 
klokkaart met optische, actuele 
kaartzijde herkenning en codering 001-
100. 
 
Klok uren in 4 kolommen met saldo en 
totalen in kolom 5. Overuren in kolom 6 
(indien overuren actief anders periode 
totaal. 


