
Leitor de cartão magnético

O Minimag II da IDTECH é um produto totalmente programável com 
design exclusivo e de grande performance. Lê até três trilhas de dados 
do cartão magnético independente da direção ou velocidade de passagem,  
conferindo agilidade na sua utilização. O formato de saída de dados pode 
ser personalizado através de um programa de configuração, atendendo 
assim determinadas aplicações de mercado como área da saúde, controle 
de acesso, identificação e programas de fidelidade. Sua superfície plana de acesso, identificação e programas de fidelidade. Sua superfície plana 
permite a fixação em qualquer orientação com uso de parafusos ou velcro.

Possui seis interfaces de comunicação, USB TECLADO, PS/2, USB HID , RS-232,
RS-232 Port Powered e USB CDC. Drivers de JPOS E OPOS também estão disponíveis.

• Interfaces: USB Teclado, PS/2, USB HID, RS-232, RS-232 Port Powered e USB CDC
• Formato de saída dos dados pode ser personalizado através de um programa 
       utilitário de configuração.
• Opção de idiomas para certificar que os dados estão sendo enviados corretamente 
 para aplicação.
• Diferencia formatos de dados de cartão entre AAMVA e CA DMV
•• Lê até três trilhas de dados
• Leitor de alta durabilidade, com vida útil de no mínimo 1.000.000 de passagens
• Sinalização clara de leituras bem sucedidas, através de LED e Bipe
• Versatilidade de fixação nas superfícies

www.idtla.com.br

Energia

Interfaces

Temperatura de Operação
Temperatura de armazenagem

Umidade
Vida útil
GarantiaGarantia

Espessura do cartão
Formatos de cartão
Largura do slot

Velocidade de passagem
Dimensões

Peso
IndicadoresIndicadores

Comprimento do cabo
Conector do cabo

+5 VDC +/-10%, 50mV ripple Max.
Teclado (PS/2), 40mA Max.
RS-232, 70mA Max.
USB-HID, USB-CDC, USB-KB, 70mA Max

USB Teclado, PS/2, USB HID, RS-232, RS-232 
Port Powered e USB CDC
0°C a 55°C0°C a 55°C
-30°C a 65°C
95% sem condensação
1 milhão de passagens (mínimo)
2 anos (mão de obra e peças)
0,3mm a 1.1mm
ISO 7811, AAMVA e outros dois formatos F2F 
1.37mm1.37mm
Até 1.39cm/segundo, bidirecional
90mm x 34mm x 28mm
Aprox. 130g
LEDs com 3 cores, bipe 
(exceto modelo port powered)
1,5m
teclado - 6 pinos mini-DIN, RS-232 DB9Fteclado - 6 pinos mini-DIN, RS-232 DB9F

Especificações

IDTECH Brasil
Rua João Cachoeira, 519 
Itaim Bibi - São Paulo - Brasil

CEP: 04535-011 
Tel: 11 3079-2255 
Fax: 11 3079-2255 
vendas@idtla.com.brvendas@idtla.com.br
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Nas cores
bege e preto

Diferenciais


