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COLETA DE DADOS  

  

Coletor de dados portátil, 
programável  em XPBas ic ,  
memória ROM não volátil de 
128KB, display LCD 4 linhas x 20 
colunas com back-light, teclado 
alfa-numérico de  48 teclas em 
borracha, sinalizador sonoro e 
relógio de tempo real. 

Possui ferramentas de  desenvolvimento para integradores, 
composto por duas ferramentas: XPComlib, biblioteca que contém 
DLL’s 16 e 32 bits, Simulador XPBasic, permite a simulação de 
programas.

CPU: com clock de 6 Mhz e RTC programáveis.
Sistema Operacional: XPBasic.
Teclado:48 teclas de policarbonato.
Memória Flash: 128KB contendo BIOS.
Memória RAM: Configuração mínima de 128KB - expansível até 256KB.
Display:de cristal líquido de 4 linhas x 20 colunas.
Alimentação: de NiMH recarregáveis que garantem uma autonomia de 
até 24 horas (dependendo do uso).
Comunicação:Três seriais compartilhadas, sendo uma principal, 
outra óptica e uma serial (DB25M) para ligação de periféricos seriais.
Dimensões: L95 x A195 x P45mm.
Peso: 660 g.

Coletor de dados portátil com 
Sistema Operacional SISTRIG 
(compatível com o CP/M da 
Digital Research).
Possui recursos de RAM Disk        
e memória RAM não volátil       
de 288KB. O display é de LCD 
com 4   linhas por 16 colunas e 
o teclado é de membrana de 
policarbonato.
Interface de comunicação 
RS232 (conector DB9F).
Interface óptica infravermelho e WAND; sinalizador sonoro e relógio 
de tempo real. Alimentação por pilhas alcalinas ou baterias 
recarregáveis. Programação em linguagens Basic ou C, compiladas 
em ambiente PC/DOS.

CPU: com clock de 4 Mhz e RTC programáveis.
Sistema Operacional: SISTRIG. 
Teclado: 41 teclas de policarbonato.
Memória Flash: 32KB contendo BIOS.
Memória RAM: Configuração mínima de 128KB - expansível até 544KB.
Display: de cristal líquido de 4 linhas x 16 colunas.
Alimentação: de NiMH recarregáveis que garantem uma autonomia de 
até 30 horas (dependendo do uso). Também pode operar com pilhas 
alcalinas
Comunicação:Uma RS232 (principal), uma interface WAND para 
leitores e uma infravermelho com comunicação sem fio com a base.
Dimensões: L98 x A210 x P45mm.
Peso: 450 g.

Características Técnicas
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Jobby

O Jobby é um coletor de dados 
portátil produzido em gabinete 
plástico ABS, com aplicação de 
glitter (fórmula TRIX). Realiza de 
modo seguro e eficiente as 
aplicações de entrada de dados 
de inventário, pedido de vendas, 
pesquisa de mercado, registro de 
leitura de hidrômetros/medidores 
de consumo de energia elétrica, 
consumo e muito mais. 

CPU: Processador Z8S18020FSC (ZILOG) com clock de 12 Mhz.
Sistema Operacional: XPBasic.
Teclado: 34 teclas de borracha condutora, sendo 10 alfanuméricas e 24 
de funções e navegação.
Memória Flash: 128KB contendo BIOS, o interpretador XPBasic e o 
decodificador de códigos de barras.
Memória RAM: Configuração mínima de 512KB - 28KB úteis para 
armazenamento de programa, 4 KB para uso interno e 352KB úteis para 
armazenamento de dados.
Display: Cristal líquido de 4 linhas x 20 colunas com back-light.
Alimentação: Baterias internas recarregáveis de NiMH - 3,6V  1450mAh, 
que garantem uma autonomia de até 9 horas de operação (sem 
acessórios ou opcionais).
Carregador de Baterias: Bivolt automático 110/220VAC 7Vdc 500 mA. 
Comunicação: Três seriais compartilhados, sendo uma principal com 
conector RJ45 com interface WAND, outra (opcional de fábrica) com 
conector DB25 e uma óptica (infravermelho), todas com padrão RS232.

Características Técnicas

TRG DOS

O TRG-DOS é um coletor 
projetado para tornar a tarefa de 
coleta de dados simples e 
segura.Apresenta um micro  
processador de 16 bits com 
Sistema Operacional DOS 6.22 
(Datalight), recursos de RAM 
Disk, programável nas principais 
linguagens disponíveis para 
ambiente PC/DOS (C/C++, 
Assembler, Basic, Clipper, Pascal, 
Cobol). 

CPU: PC CHIPS F8680A (CPU de 16 bits VLSI) com clock de 14MHz, 
arquitetura CISC, família 8086.
Sistema Operacional: MS-DOS 6.22.
Teclado: 56 teclas de policarbonato ou borracha, sendo 10 
numéricas (disposição ABNT), 26 alfabéticas, 19 de comandos de 
navegação e 10 teclas de função programáveis pelo usuário.
Memória Flash: 256KB para armazenamento da BIOS, Sistema 
Operacional e ROM Disk (disco D).
Memória RAM: 2Mb ou 4Mb, sendo 640KB de memória básica para 
execução do Sistema Operacional.
Display: Cristal líquido de 4 linhas x 16 colunas.
Alimentação: Constituída por quatro pilhas recarregáveis de NiMH 
tamanho AA 1,2 VDC 1800mAh, que garantem uma autonomia de 
até 8 horas. Também pode ser operado com pilhas alcalinas.
Carregador de Baterias: Bivolt automático 110/220VAC 9VDC 500 
mA. 
Comunicação: Padrão RS232C. 
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