
REP Marque Ponto 
BPD (Barras, Proximidade e Digital) 

Características do Produto

Equipamento homologado junto ao MTE conforme Portaria 1.510/2009;
Design moderno e compacto, premiado internacionalmente pela 
IF Design 2012;
Capacidade de armazenar os registros de ponto superior a 10 anos de dados;
Cadastro de até 10 mil funcionários ativos por equipamento;
Agilidade na impressão do comprovante em 1 segundo;
Sensor de “pouco papel” e “falta de papel” sendo informado no próprio display 
do REP;
Bobina de papel com 150 metros de comprimento e impressão de 
aproximadamente 3000 tickets;
Diversas formas de marcação do ponto através de leitor de proximidade, código de 
barras, leitor biométrico e teclado;
Leitor biométrico com acionamento automático assim que o usuário coloca o dedo na 
área de captura, com altíssima resistência contra riscos e batidas;
Biometria que utiliza luz branca, que facilita a leitura de digital fraca, molhada, suja ou 
ressecada em qualquer posição.
Configuração remota, facilitando a operação do equipamento;
Display com luz de fundo sempre ativo, ideal para ambientes com pouca luz;
Rápida descarga da MRP através da porta USB Fiscal;
Em caso de queda de energia, repete a impressão do último comprovante; 
Pós venda diferenciado através da rede de assistência técnica com cobertura em todo 
território nacional e serviço de suporte técnico especializado.

Especificações Técnicas – Modelo BPD

Memória para armazenamento:  2 milhões de registros;
Memória para cadastro: 10.000 funcionários;
Impressora: 100mm/s com guilhotina e sensores de papel;
Interface: Ethernet TCP/IP;
Display: Gráfico com Backlight;
Porta USB Fiscal; 
Teclado: 15 teclas (para marcação do ponto e configuração do 
equipamento);
Leitor de Cartão de Código de Barras (2 de 5 intercalado);
Leitor de Proximidade (tecnologia RFID – 125kHz);
Leitor Biométrico: tecnologia com leitura em 360°;
Fonte de alimentação com entrada Full Range (90 a 240 V);
Dimensões (Largura x Altura x Profundidade):  290 x 195 x 145 mm.

12 meses.

GarantiaCaracterísticas do papel para impressora

Características do Leitor Biométrico

Largura do papel: 58mm;
Diâmetro da bobina (máx): 110mm;
Diâmetro externo do tubete: 18mm;
Especificação do papel: Termobank 62,

Leitor com prisma de vidro com altíssima 
resistência anti-vandalismo;
Resolução de 500 dpi;
Velocidade de captura: 0,2 segundos;
Capacidade: 5.000 digitais;
Taxa de aceitação de digital não cadastrada (FAR): 
0,001%;
Taxa de rejeição de digital cadastrada (FRR): 
0,1%;
Reconhecimento da digital em 360º;
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