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A integração entre o equipamento e o sistema central é total, sendo a configuração do perfil de cada usuário respeitada mesmo 
ele estando em trânsito. Trabalha em conjunto com a linha de softwares Telemática que entre outras características, permitem 
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 controle de acesso ou sistemas de ponto eletrônico.

O Codin MD Portátil oferece segurança em sistemas de controle de 
acesso em situações onde mobilidade dos usuários está presente. 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Leitor de cartões incorporado ao gabinete do equipamento (código de barras ou smart card);

Equipamento portátil com dimensões reduzidas, leve e robusto;

Memória interna não volátil;

Bateria interna, recarregável, com proteção térmica; 

Recarregador de bateria automático, com indicações do estado da carga;

Recarga rápida da bateria - até 3 horas;

Recarregador com interface de comunicação USB com o computador, para sincronismo de dados.

Este documento é de propriedade da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. As informações aqui contidas têm caráter técnico/informativo e não podem ser copiadas, 
fotocopiadas, reproduzidas em qualquer meio eletrônico ou de forma legível por máquina, no todo ou em partes, incluindo sites veiculados em redes ou mesmo internet, 
sem a autorização prévia/formal da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. Esta, reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer aviso 
prévio. As imagens aqui apresentadas são meramente ilustrativas.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM DESCRIÇÃO

DIMENSÕES (mm) A x P x L 205 x 110 x 42

PESO APROXIMADO 0,55g

MEMÓRIA 512kb

BATERIA (mAh) 2100

AUTONOMIA Até 12h

COMUNICAÇÃO Interface USB (na base de apoio) ou WiFi

TECLADO 12 Teclas

LEITORAS Código de barras ou Smart Card

INDICADOR SONORO Buzzer piezoelétrico

FIXAÇÃO DE BASE Mesa (horizontal) ou parede (vertical)

SISTEMA TELEMÁTICA Offline ou Online (somente WiFi)


