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Motivos para substituir meu REP Orion 6 por um novo modelo 

 

1. Provavelmente, possui mais de quatro anos de uso. Um total de 35.040 horas de operação. Seu 

notebook, por exemplo, no mesmo período, considerando oito horas de trabalho diário, totaliza 

11.680 horas de operação. Seu relógio de ponto trabalha 33% a mais comparado ao seu notebook, 

sem considerar desgastes prematuros advindos de fatores adversos tais como distúrbios de rede 

elétrica, subtensões, sobretensões, curto-circuito, etc, pois está 24h conectado à eletricidade. 

 

2. A tecnologia avança diariamente. Os protocolos de rede do REP Orion 6 já são ultrapassados. 

Utiliza o protocolo 10/10Mbps. Muito provavelmente os concentradores de rede de sua empresa são 

mais modernos e já utilizam protocolos 10/100/1000Mbps ou 100/1000Mbps e a comunicação com 

o equipamento já pode estar comprometida. 

 

3. A memória do REP Orion 6 não é indexada. São 4GB de espaço em memória. Um total estimado 

de 60 milhões de registros. Quanto maior a ocupação da memória, maior a probabilidade de seu 

equipamento apresentar lentidão na leitura de crachás ou biometrias, lentidão nas coletas, etc. 

 

4. A performance de impressão evoluiu. O tamanho do ticket de impressão foi reduzido com o 

passar dos anos. Tudo visando economia em insumos e menor desgaste dos dispositivos de 

impressão. 

 

5. A partir de Abril/17 os fabricantes nacionais não mais poderão entregar ao mercado os modelos 

que não estejam homologados pelo Inmetro. O REP Orion 6 não possui mais linha de produção. A 

tendência com o passar dos meses é aumentar a escassez de peças e acessórios do modelo. 

 

 

 

 

 

mailto:comercial@falex.com.br
http://www.falex.com.br
mailto:comercial.pg@falex.com.br
http://www.falex.com.br


 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

Matriz - Curitiba 
Rua Fagundes Varela, 1615 | Jd. Social 
CEP: 82520-040 | Curitiba | Paraná 
Tel.: (41) 3022-1415 | E-mail: comercial@falex.com.br 
Internet: www.falex.com.br 

Filial - Ponta Grossa 
Rua General Osório, 5 | Centro 
CEP: 84010-370 | Ponta Grossa | Paraná 
Tel.: (42) 3122-1415 | E-mail: comercial.pg@falex.com.br 
Internet: www.falex.com.br 

 

 

 

 

 

 

6. A assistência técnica para o REP Orion 6 continuará sendo prestada pela Falex CNI enquanto 

houverem peças/acessórios.  Danos identificados na MRP (memória de registro) que necessitem da 

intervenção do fabricante não estarão mais disponíveis a partir de Abril/18, quando então não mais 

haverá a comercialização de qualquer modelo de REP não homologado pelo Inmetro. 

 

 

Você já conhece os modelos homologados pelo Inmetro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temos excelentes oportunidades para aquisição e contratos HAAS (Hardware as Service).  

 

Otimize seus processos e ganhe tempo com os novos REPs. 

Consulte-nos! 

(41) 3022-1415 

(42) 3122-1415 
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