Mobilidade e modernidade em registro de acesso

Microdin Armis Portátil

www.telematica.com.br

O Microdin Armis Portátil oferece segurança em sistemas de registro de acesso
em cenários nos quais a mobilidade é imprescindível.
A integração entre o equipamento e o sistema central é total, sendo a configuração do perfil de cada usuário
respeitada mesmo de forma remota. Trabalha em conjunto com a linha de softwares Telemática que, entre outras
características, permite gerenciar as listas de restrições, tabelas horárias, lista de senhas e outras configurações
do perfil do usuário para a perfeita convergência com o sistema de controlador de acesso ou sistemas de ponto
eletrônico.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

• Leitoras disponíveis:
– Proximidade 125 kHz (Wiegand padrão);
– SmartCard Mifare 13,56 MHz;
– Leitora 2D (Código de Barras / QR Code);

• Equipamento portátil com dimensões reduzidas,
leve e robusto;
• Memória interna não volátil;
• Bateria interna, recarregável, com proteção
térmica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ITEM

DESCRIÇÃO

DIMENSÕES (mm) A x L xP

200 X 105 X 35

PESO APROXIMADO

0,5 kg

MEMÓRIA

8 GB

COMUNICAÇÃO

Wifi / GPRS

TELA

Touch Screen

LEITORAS

Proximidade, SmartCard, Barras e QR Code

INDICADOR SONORO

Buzzer piezoelétrico

SISTEMA TELEMÁTICA

Offline ou Online
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