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SISTEMA DE PONTO
QUALIDADE E TRADIÇÃO.
O Datacron Econ III traz produtividade, eﬁciência e economia para sua
empresa.
De fácil operação, é uma excelente opção para empresas dos mais diversos
portes e segmentos que desejam fazer um controle de jornada
automatizado, deixando de lado as marcações manuais.
Possui amplo display que permite uma melhor visualização das informações
de data e horário.
Seu design é moderno e compacto e seu funcionamento é simples e
prático. A marcação de ponto impressa é realizada em cartão de cartolina.
Pronto para uso, acompanha 50 cartões e 1 ﬁta de impressão.
*Imagem ilustrativa.
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PRODUTIVIDADE
E EFICIÊNCIA

FÁCIL
OPERAÇÃO

MARCAÇÃO
EM CARTÃO

SINALEIRO
PROGRAMÁVEL

BLACK

AMPLO
DISPLAY

EMPRESAS DE
DIVERSOS SEGMENTOS

Este produto é isento das normas das portarias 1510/2009 do MTE e 595/13 do Inmetro.
CARACTERÍSTICAS
• Deﬁnição do sistema do cartão mensal ou quinzenal;
• Início e ﬁnal do horário de verão previamente
programado;
• Ajuste de melhor enquadramento da impressão;
• Ajuste programável da duração do sinaleiro;
• Faixas de horário entrada/saída programáveis;
• Impressão em duas cores (preto/vermelho) com faixas
de horário programáveis;
• Trabalha com até 3 turnos diferentes;
• Sistema de posicionamento e detecção do lado do
cartão (frente/verso) automático;
• Indicado para registro de até 50 funcionários por turno.
ACESSÓRIOS
• Cartão de ponto (pacote 50 unid.);
• Fita bicolor;
• Nobreak (vendido separadamente);
- Em Standby: autonomia de até 8 horas;
- Em funcionamento: autonomia de até 400 impressões.

ALIMENTAÇÃO
• Fonte chaveada full range;
• Entrada: 100-240VAC, 50-60Hz, plug padrão NBR 14136;
• Saída: 13 VDC - 1 A;
• Consumo: Standby: 2W/ Funcionamento: 10W.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
• Uso interno;
• Temperatura de operação: 0 a 40C;
• Umidade relativa do ar para a operação: 10% a 80% (sem
condensação).
DIMENSÕES APROXIMADAS
• Largura 193 mm;
• Altura: 244 mm;
• Profundidade: 123 mm;
• Peso Líquido: 2,4 Kg.
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