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terminal de identificação
por leitor de memórias de contacto

para controlo de
rondas

Terminal de Controlo de Rondas
por Leitor de Memórias de Contacto

tour

Características
Leitor de memórias de contacto.
Bastão em alumínio de grande robustez.
l
Pode ser utilizado para controlo de rondas e controlo de serviços.
l
Grande durabilidade do leitor e das memórias.
l
Completamente estanque.
l
Sinalização de leitura através de LED e besouro.
l

l

Descrição

Dimensões
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O NuxTour é um terminal portátil de recolha de dados baseado em memórias de contacto. Trata-se de terminal
fabricado em alumínio extremamente resistente e à prova água, desenhado especialmente para os ambientes
mais agressivos (temperatura, humidade, choques e quedas).
Cada vez que uma pastilha é lida pelo terminal, ele cria um registo na sua base de dados interna que inclui o ID da
pastilha lida e a data e hora da leitura. Posteriormente, estes registos são transferidos para um PC através do
encaixe do terminal na sua base.
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Especificações Técnicas
Leitor
Memórias de contacto
Sinalização
1 LED luminoso
Comunicação
A base comunica com o PC em USB
Tempo de Leitura 0,1 segundos
Memória
Guarda até 2730 registos
Dimensões
13.8(A) x 4.3(L) x 2.3(E) cm
Alimentação
Bateria de 9V
Temperatura
-15° ~ 50° C
Humidade
0% ~ 85%

Configuração Física
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