D ATA S H E E T

mobile
terminal de identificação
RFID

para controlo de
assiduidade e rondas

Terminal de Controlo de Presenças e Rondas
por RFID

mobile
Características
Resistente a choques e quedas.
Leitor de proximidade RFID.
l
Grande robustez do leitor.
l
Pode ser utilizado para controlo de presenças, rondas, serviços, manutenção de equipamentos e identificação
animal.
l
Boa impermeabilidade.
l

l
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O NuxMobile é um terminal portátil de recolha de dados baseado em tecnologia de leitura RFID. O seu exterior é
em alumínio injectado o que o torna extremamente robusto e preparado para os ambientes mais agressivos
(temperatura, humidade, choques e quedas). Utiliza um display LCD de alta resolução que mostra informações
como a hora, o número do cartão lido ou o nome do ponto de controlo, descrição de um incidente registado, nome
de colaborador, entre outros.
Cada vez que uma tag é lida pelo terminal, ele guarda o registo na sua memória não volátil interna que inclui o ID
da tag lida e a data e hora da leitura. Estes registos são posteriormente transferidos por USB directamente para um
computador, pelo que não necessita de qualquer fonte de alimentação nem de dispositivos de recolha de dados
adicional.

Especificações Técnicas
Leitor Cartões
RFID
LCD de alta definição com 128 x 64 pixels
Display
Comunicação
USB
Tempo de Leitura Menos de 0,01 segundos
Memória
4Mb, 21 000 registos
Dimensões
12.0(A) x 5.4(L) x 2.7 (E) cm
Alimentação
Bateria Li-ion de 3.7V recarregável
Temperatura
-45° ~ 85° C
Humidade
10% ~ 98%
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