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É um terminal de entrada e saída de dados TTY/ANSI levíssimo e 

de pequenas dimensões, que permite o envio e recebimento de 

mensagens de texto e também de mensagens pré-programadas. 

Seu desenho e resistência favorecem a utilização nas condições 

de grande exigência encontradas em um caminhão e nas 

estradas.

O display gráfico com backlight permite visualizar 8 linhas por 21 

caracteres, um sensor de luminosidade ajusta automaticamente 

o visor para seu uso noturno, além do inédito teclado capacitivo 

sem membrana, com iluminação e 100% livre de maus contatos.

Opcionalmente, o TPT2 pode ainda contar com leitor de código 

de barras para leitura de Danfe, leitura biométrica de digital e/ou 

NFC para segurança, controle de acesso e jornada de trabalho.



Características  Técnicas
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Todas as informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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Resolução: 480 x 272 pixels
168 caracteres por tela (8 linhas x 21 caracteres)
Área visível: 98.48 mm (L) × 57.09 mm (A)

Processador ARM Cortex-M0+ @ 48MHz
128KBytes Flash (Expansível para 256KBytes)
16KBytes SRAM (Expansível para 32KBytes)
Memória externa com 1MByte

Leitor laser de código de barras compa�vel com os seguintes padrões 
(UPC-A, UPC-E, 2 de 5 intercalado (padrão e industrial), EAN-8, EAN-
13, Código 128, EAN/UCC 128, Código 39, Código 93, Codabar 125)
Leitor Biométrico para iden�ficação do usuário (Armazena até 200 
digitais)
Leitor NFC/RFID (Compa�vel com Mifare 1k, 4k, Ultralight e 
DesFire. Cartões padrão ISO/IEC 14443-4)

Teclado alfanumérico capaci�vo com backlight
Alto-falante para reprodução de mensagens de áudio pré-gravadas
Função Stand-by para redução de consumo
Sensor de luz para inversão noturna do display e acionamento de 
backlight
Guia para fixação do cabo de comunicação em diversas posições
Suporte para fixação

Alimentação de 9Vdc a 36Vdc
Dimensões: 181 mm (L) x 145 mm (A) x 26 mm (P)
Peso: 300g

IP 43

Configuração Serial padrão - RS-232
Baud Rate: 19200
Data Bits: 8
Paridade:  Nenhum
Stop Bits: 1

Display Colorido 4.3” TFT LCD 
com Backlight

Processador

Opcionais

Outras caracterís�cas

Especificações 
Elétricas/Mecânicas

Comunicação: RS-232 ou RS-485

A Nonus é uma empresa nacional que há mais de 30 anos desenvolve 
e fabrica equipamentos eletrônicos para bancos, comércio e indústria 
automobilística. A busca constante de aperfeiçoamento dos 
processos é atestada pela nossa Certificação ISO 9001-2008 e pela 
satisfação de nossos clientes no Brasil e exterior.

Grau de proteção
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