
terminal de identificação

para controlo de
rondas e assiduidade

RFID/GPRS

nuxmobile GPRS

D A T A S H E E T



Dimensões

Características
lTerminal para controlo de rondas de vigilância, assiduidade e serviços.
lResistente a choques e quedas.
lLeitor de proximidade RFID.
lDisplay gráfico LCD OLED.
lLeituras enviadas automaticamente pela Internet.
lRecolha por cabo USB opcional.
lCompatível com qualquer cartão SIM.
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Especificações Técnicas
Leitor
Display
Comunicação
Tempo de Leitura
Memória
Dimensões
Alimentação
Temperatura
Humidade

RFID
LCD OLED de alta visibilidade
GPRS e USB
Menos de 0,01 segundos
65 000 registos
4.6(L) x 12.4(A) x 2.6(E) cm
Bateria interna recarregável por USB.
-20° ~ 60° C
10% ~ 98%

Configuração Física

1º Ponto
de Controlo

2º Ponto
de Controlo

3º Ponto
de Controlo

5º Ponto
de Controlo

4º Ponto
de Controlo

6º Ponto
de Controlo

Envio
Automático

Descrição
O NuxMobile GPRS é um terminal portátil de recolha de dados com comunicação GPRS e leitor de tags RFID. A 
grande vantagem deste terminal incide sobre cada leitura, que é imediatamente transmitida para a base através 
da Internet. 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.

Router

nuxmobile GPRS

Terminal de Controlo de Rondas e Assiduidade
por RFID/GPRS



Termo de Responsabilidade

Rua José de Moura Coutinho, 608 1º Andar
4745-330 Trofa, Portugal
T.: +351 229 812 220     F.: +351 
E.: innux@innux.com  W.: www.innux.com

229 812 220

Este documento é fornecido unicamente para efeitos 
informativos. A informação aqui contida, que a Innux acredita 
ser precisa à data da sua publicação, está sujeita a alteração sem 
aviso prévio, dada a evolução constante do produto. A Innux não 
se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissão neste 
documento, nem estará sujeita a qualquer obrigação baseada 
na informação que contém, como resultado da sua publicação e 
disponibilização.

Todas as fotografias e imagens contidas neste documento estão 
sujeitas a direito de autor e não podem ser copiadas nem 
reproduzidas. 

Innux é uma marca registada de Innux Technologies, Lda. 

Todas as outras marcas mencionadas são propriedade dos seus 
respectivos donos. 
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