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NTeclado PIN Certificado PCI

O SmartPIN B100 é um teclado PIN com certificação PCI 2.1, 
projetado para integração em quiosques de auto-atendimento, 
ATMs bancários, entre outros.

Possui homologação PCI seguindo os mais altos níveis de segurança. 
Utiliza a tecnologia AES & TDES para a geração das chaves. 
O gerenciamento delas é feito através de Master/Session e DUKPT. 
É robusto, à prova de jatos de água e anti-vandalismo. 
O corpo de metal, a tampa de aço escovado e as teclas de metal O corpo de metal, a tampa de aço escovado e as teclas de metal 
gravado, permitem que o SmartPIN B100 seja utilizado 
em ambientes sem atendentes.

Sua bateria interna mantém as chaves de criptografia ativas durante 
eventuais faltas de energia. Além disso, suas 16 teclas ADA 
possuem alto nível de acessibilidade, oferecendo retornos táteis
e auditivos a cada tecla pressionada. Os dados inseridos são e auditivos a cada tecla pressionada. Os dados inseridos são 
encriptados e transferidos de forma segura através de interface 
RS232 ou USB 2.0.

- Certificação PCI 2.1
- Atende os padrões ADA, ANSI e ISO para o  dispositivo PIN
- 4 furos de fixação e vedação contra água
- Teclado waterproof com IP65 e NEMA 4
- Sistema de detecção de remoção e totalmente lacrado para prevenir 
  abertura não especializada
- Rotinas seguras para ativação e instalação autorizadas- Rotinas seguras para ativação e instalação autorizadas
- Algoritmos de encriptação AES , DES e TDES
- Gerenciamento de chaves: Master/Session e DUKPT

Características 

Especificações

5VDC +/- 10%, 180mA Max.

RS232 ou USB

-25°C a 70°C

-30°C a 65°C

Até 95% sem condensação

2 milhões de operações (mínimo)

120 mil horas ligado (calculado)120 mil horas ligado (calculado)

Mín. 4Kv em contato direto / 8Kv em descarga pelo ar, sem reinicialização

FCC e CE

1 ano

15,1 mm x 122 mm x 27,9 mm

676 g

12 numéricas + 4 de operação (ADA)

Corrente

Interfaces 

Temperatura de Operação

Temp. de Armazenagem

Umidade

Vida Útil

MTBFMTBF

Imunidade ESD

Aprovações

Garantia 

Dimensões (CxLxA)

Peso

Teclas
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