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nuxmobile GSM
terminal de identificação
RFID/GSM

para controlo de
rondas

Terminal de Controlo de Rondas
por RFID/GSM

nuxmobile GSM

Características

Terminal para controlo de rondas de vigilância, assiduidade e serviços.
Resistente a choques e quedas.
l
Leitor de proximidade RFID.
l
Display gráfico indica nomes de colaboradores e pontos de controlos.
l
Leituras enviadas automaticamente por SMS.
l
Recolha por cabo USB opcional.
l
Compatível com qualquer cartão SIM.
l

l

Dimensões

Descrição
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O NuxMobile GSM é um terminal portátil de recolha de dados com comunicação GSM e leitor de tags RFID. A
grande vantagem deste terminal incide sobre cada leitura, que é imediatamente transmitida para a base através
de uma mensagem SMS. Esta característica facilita a implementação e utilização deste tipo de sistemas tanto para
o portador do terminal como para o responsável pelo controlo efectuado, já que evita o transporte do terminal até
um ponto de recolha.
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Especificações Técnicas
Leitor
RFID
Display
LCD de alta definição com 128 x 64 pixels
Comunicação
GSM e USB
Tempo de Leitura Menos de 0,01 segundos
Memória
4Mb, 21 000 registos
Dimensões
5.5(L) x 11.8(A) x 2.6(E) cm
Alimentação
Bateria de Li-ion de 3.7V recarregável
Temperatura
-45° ~ 85° C
Humidade
10% ~ 98%

Configuração Física

1º Ponto
de Controlo

2º Ponto
de Controlo

6º Ponto
de Controlo

5º Ponto
de Controlo

3º Ponto
de Controlo

USB

Modem
GSM

Envio
Automático

4º Ponto
de Controlo
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