
TimeSpot® är en serie terminaler som fungerar  
med de flesta förekommande system för tidregistrering. 
Användarvänliga terminaler med hög funktionalitet och 
lång livslängd i alla typer av arbetsmiljöer.

För mer information kontakta TimeTerminal 
info@timeterminal.se eller 08 522 046 60
timeterminal.se

RFID MODEM P o w e r  o v e r  E t h e r n e t

®

Terminal för tidregistrering
TimeSpot®38
TimeSpot® terminal för tidregistrering är byggd med  
komponenter som följer industristandard och använder  
Linux som operativsystem, vilket ger en mycket hög  
driftsäkerhet. Terminalen är utrustad med kapacitiv  
pekskärm med stor betraktningsvinkel och kan fås i 
två olika storlekar: 12 eller 15 tum.

• Extra köld- och värmetålig

• Kapacitiv pekskärm med stor betraktningsvinkel  
 och snabb respons

• Identifiering med bland annat RFID 

• Linux OS med kostnadsfri och kontrollerad  
 uppdatering

• Stöd för lagring offline

• Skärmstorlek 15” eller 12”

• Monteras enkelt på vägg med två skruvar

• Kan fås monterad på stolpe som gör den  
 fristående

Service och support

• Support inom 4 timmar – anmäl service-/ 
 supportärende dygnet runt 

• Serviceavtal med kostnadsfria reparationer och  
 programuppdateringar kan tecknas

• Garanterad funktionalitet med Windowsbaserade  
 tidregistreringssystem

• 1 års garanti
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TimeSpot®38

Tekniska data TimeSpot®38
Operativsystem: 
Linux

Mått (cm):
Bredd: 41,7, Höjd: 36,5, Djup:4,5

CPU: 
Quad Core Cortex™-A53 1.5GHz 64bit 
ARMv8 processor with Mali™ -450 
GPU

Minne:
Ram: 2 GB DDR3
Flash: 8 GB eMMc

USB:
USB 2.0 x 1

Pekskärm:
Storlekar 12” eller 15”
Färg TFT med kapacitiv pekskärm
Justerbart: ljusstyrka, kontrast  
och färger
Upplösning 1024x768

LAN: 
10/100/1000Mbps

Fjärrkonfiguration: 
TimeSpot® Management Interface

Buffring: 
Stöd för lagring av offline  
registreringar

Kommunikationsprotokoll: 
HTTP/HTTPS

Mekaniskt utförande 
Lackerad plåt 

Strömmatning:
12VDC




