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GS-601 

Teclado para Jornada de trabalho com identificador de motorista 

por RFID  

 

Principais Características          
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GS-601 
O GS-601 foi projetado para atender clientes com necessidades de identificação de seus motoristas e controle 

de jornada de trabalho, com opção de bloqueio do veículo até a identificação e macro simples.  

 

Seu funcionamento segue as seguintes etapas: 

 

 Veículo desligado e bloqueado: Ao acionar a ignição do veículo, um sinal luminoso é emitido para 

advertir o motorista e solicitar sua identificação. O bloqueio só é liberado após o equipamento receber 

a identificação do motorista. 

 Veículo ligado em movimento: Em espera, aguardando alteração no estado do pós-chave.  

 Veículo desligado: O bloqueio é ativado novamente e um segundo sinal luminoso emitido até o 

motorista ser identificado. 

  

  

Especificações técnicas 

 

 Alimentação: 7~32 VDD; 

 Consumo médio: 10 mah; 

 Proteção contra inversão de polaridade; 

 Proteção contra pico temporário de tensão; 

 Temperatura máxima de funcionamento do equipamento: -20 a 85ºC; 

 Comprimento do chicote: 1 metro; 

 Proteção: IP67; 

 RS232 Taxa: 19200 bps. 

  

Cartões RFID 

Os cartões RFID são em PVC, e podem receber impressão para serem usados como crachá. 

3 cartões inclusos. 
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Conexões do GS-601 

 

Fio Coloração Função Descrição 
1 VBAT Alimentação 9 a 32 VDC 

2 GND Gnd/Terra  

3 PÓS-CHAVE  Ignição  Vcc indica ignição ligada 

4 TX  Comunicação com o rastreador RS232 TX (ligado ao RX do rastreador) 

5 RX  Comunicação com o rastreador RS232 RX (ligado ao TX do rastreador) 

6 BLOQUEIO Sinal GND para bloqueio  
Descrição das conexões do modulo GS-601 

 

Conexão do relé para bloqueio pela bomba de 

combustível  

 

  

GND - bomba      
de combustível         Bomba de 

        Combustível 
 
 
 
 
          SINAL Módulo 
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Ilustração do bloqueio do GS-601 
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