
Terminal Emissor de 
Senhas e Opiniômetro

TSO 2011

Os terminais desenvolvidos 
pela Laurenti são uteis 
para auxiliar, automatizar e 
aumentar a capacidade de 
atendimento aos usuários.

O modelo TSO 2011 contém 
interface web para administração 
que permite configurar todos os 
parâmetros para o funcionamento 
do produto no gerenciamento 
de filas de atendimento. A 
cada solicitação de senha, o 
módulo realiza uma consulta 
a um servidor de gestão de 
senhas e realiza a impressão 
das informações recebidas. 
 
Indicado para aplicação em 
diferentes ambientes, como 
laboratórios, comércios, bancos 
empresas e prestadoras de 
serviços, entre outros.



Todas as imagens são meramente ilustrativas. 
A Laurenti se reserva ao direito de alterar seus 
produtos sem aviso prévio. 
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Principais características
Conecta-se periodicamente ao sistema de gestão de •	
senhas para informar que está ligado e operacional;

Otimiza a gestão de filas  a partir de um ponto de rede •	
via cabo Fast Ethernet 10/100BASE-TX;

Possibilita atualizações do software operacional via •	
web para adicionar ou corrigir funcionalidades e, em 
caso de perda da senha de administração, é possível 
voltar às configurações ao modo fábrica, com 
procedimento específico;

Possui teclado que permite o controle e emissão •	
de senhas relativas, gerenciando oito filas de 
atendimento. Trata-se de uma interface versátil, 
customizada para diversas funções. A fabricação do 
teclado atende a norma ABNT NBR 13173;

Tecnologia de impressão térmica direta, com modo •	
gráfico que permite a impressão de logotipo e 
quarenta e oito colunas, em modo normal; 

Modo de troca da bobina de papel através de sistema •	
drop-in ou easyload. O processo de reposição/
substituição da bobina é realizado de forma bastante 
fácil, sem a necessidade de uso de ferramentas;

A estrutura construtiva possui uma concepção formal •	
que permite atender aos padrões de identidade visual 
fornecidos pelo cliente;

Confeccionado totalmente em chapas de aço com •	
pintura em textura especial, oferece grande resistência 
a impactos, superior aos encontrados no mercado.

Especificações gerais
Altura 1315 mm, Largura 340 mm e Profundidade 360 mm, •	
Peso aproximado 31 kg;
Fonte de alimentação elétrica full range (100 a 240 V) •	
com seleção automática de voltagem, 50/60 Hz;
Acompanha uma bobina de papel e kit de instalação •	
completo;
Corte de papel através de guilhotina automática, com •	
capacidade para 1 milhão de cortes para o papel 
recomendado;

Velocidade de impressão: 150 mm/s;•	

Largura de impressão: 57 ou 80 mm;•	

Espessura do papel: entre 0,06 e 0,075 mm;•	

Porta ethernet 10/100M com auto-MDIx;•	

Chaveamento automático de rede com fio para rede sem fio;•	

Suporte a módulo WiFi externo homologado, com •	
autenticação WEP ou WPA2-PSK;

Velocidade wireless até 150 Mbps e frequência de 2,4 •	
a 2,4835 GHz;

Antena omnidirecional destacável com ganho de 4 dBi, •	
com capacidade de transmissão de 20 dBm.
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