
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Gerais 

CPU:  Microcontrolador de 16bits, com 16MIPS de velocidade. 

Relógio:  Relógio interno de tempo real com precisão de 1 minuto por ano. 

Display:  Cristal líquido de 2 linhas x 16 colunas com back-light.. 

Teclado:  12 teclas padrão telefônico, sendo 10 numéricas e 2 de função.  

Alimentação:  Entrada full-range (90 ~ 240Vac e 60Hz). 

Memória 

2 GigaBytes com capacidade de armazenamento de mais de 2.160 milhões de registros. Suporta mais de 2 
milhões de marcações, aproximadamente 14 anos (100 funcionários com 4 marcações ao dia). Memória 
de trabalho com capacidade para 6.000 cadastros ativos. 

  

Impressora 

Tipo:  Impressão térmica direta. 

Largura do papel:  55 mm. 

Tamanho máximo da bobina:  Até 360 metros. O tamanho de cada comprovante de marcação 
depende dos dados da Empresa 

Sensor de Papel: Com ajuste de níveis que permite identificar o termino do papel 
nos últimos 5 ou até 40 metros finais da bobina. 
 

Interface 

Comunicação:  RS232 e TCP/IP. Comunicação Wi-Fi (802.11b) através de módulo 
externo (opcional). 

Leitores(opcionais): Código de Barras, que interpreta as principais simbologias do 
mercado, inclusive com tarja de proteção. RFID e Biometria. 

Saída USB:  Denominada Porta Fiscal, para descarga dos dados da MRP. 

Biometria 

Leitor Biométrico: Módulo biométrico com tecnologia ótica, com 500 dpi. 

Tipos de Reconhecimento: 1:1 ou 1:N. 

Capacidade de Impressões Digitais: Em duas versões, de 1900 ou 9500 digitais. Permite o cadastro de 
ate 03 digitais por usuário. 

 

Método de Registros: Apenas Digital, apenas Cartão, apenas Matricula digitada pelo 
teclado + Digital, Cartão + Digital ou apenas Matricula digitada 
pelo teclado 

 

Revenda Autorizada

XREP-520 

 O XREP-520 é um Registrador Eletrônico de 
Ponto (REP), desenvolvido pela Trix para atender 
totalmente à Portaria 1.510/MTE. 
 Registra fielmente o ponto dos funcionários 
sem qualquer tipo de bloqueio e ao final imprime o 
comprovante de marcação de ponto. 
 Não permite bloqueios e alterações dos 
registros. A marcação do funcionário sempre será 
prioridade para  o XREP-520. 
 Todas as transações (inclusão, modificação 
ou exclusão) são registradas na Memória de 
Registro de Ponto. 
 Oferece alta segurança dos dados, pois 
possui lacre anti-violação, mpossibilitando o 
acesso à parte interna do REP.
  Trabalha com relógio interno de precisão de 
1 minuto por ano. Na falta de energia mantém a 
data e hora por 1 ano. 
 Para eventual fiscalização possui uma “Porta 
Fiscal” para a coleta do arquivo AFD (Arquivo 
Fonte de Dados) pelo Auditor-Fiscal e realiza a 
impressão das ultimas 24 horas de marcações.
  A troca da bobina é feita de forma simples e 
rápida podendo ser realizada por qualquer pessoa. 

 Av Marechal Floriano 143 / Gr 1206 centro – RJ
Pabx: 21 2233-2551 R 301 (vendas) / 9806-4555

Especial para grandes empresas
   Bobina para acima 3000 marcações 

eng. Luiz Fernando / Gerente Comercial
21 2233-2551 (R301) / 98064555 (Vivo) 82506019 (Tim) Garantia 02 anos
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