
AUTOMAÇÃO COMERCIAL
SISTEMA AUTENTICADOR E TRANSMISSOR 
DE CUPONS FISCAIS ELETRÔNICOS
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• Redução do custo de aquisição dos equipamentos, o D-SAT custa bem menos que as soluções baseadas no ECF;

• Redução do custo de manutenção e aquisição de impressoras, uma vez que sua empresa poderá optar por impressoras 
comuns e compartilhar o uso da mesma dentro do ambiente comercial;

• Possibilidade de trabalhar off-line, se o caixa estiver temporariamente sem acesso à internet, o D-SAT tem capacidade de 
armazenar uma grande massa de dados em regime off-line atendendo as exigências estabelecidas pela SEFAZ para este tipo 
de operação;

• 9 leds para sinalização, que fornecem mais informação sobre as operações, tais como conectividade, cupons pendentes, 
bloqueio e mais;

• Duas portas com um switch ethernet integradas, o usuário não precisa dispor de um ponto de rede extra para o D-SAT, 
podendo conectar o ponto atual na porta WAN e o seu computador ou PDV na porta LAN eliminando a necessidade de 
instalação adicional de ponto de rede;

• Alimentação via USB dispensando o uso de fonte ou necessidade de ponto de energia adicional;

• Suportado pelos sistemas operacionais Windows e Linux podendo ser conectado em PDV com Android;

• Certificado ICP Brasil e certificado AC S@T (gratuito);

• O D-SAT está equipado com sensores anti-violação, se detectada a tentativa de violação, o equipamento é 
permanentemente bloqueado.

D-SAT

VANTAGENS DO DIMEP D-SAT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FUNCIONALIDADE

COMO COMPRAR O D-SAT
Em São Paulo, ligue para a Central de Relacionamento Dimep através do telefone 11 3646 4000, demais localidades 0800 666 1000.

• Pode ser integrado com qualquer PDV padrão de mercado que possua o AC (Aplicativo Comercial) adequado para se comunicar 
com o D-SAT;
• Validação das informações, geração do número do Cupom Fiscal Eletrônico - D-SAT, assinatura digital, carimbo de tempo e 
geração de chave de consulta de cada operação mercantil;
• Interface de conexão com a Internet, através da rede local de dados do estabelecimento Comercial, usada nas comunicações com 
o fisco para a transmissão dos CF-e-SAT gerados e recepção de dados e comandos;
• Configurações customizáveis a partir de arquivos de parametrização estabelecidos pela SEFAZ;
• Recebe comandos do fisco para realizar operações específicas, por exemplo, atualização remota de software básico.
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Alimentação +5V via conexão USB
Consumo médio de corrente pela porta USB 370mA
Potência média 1,85W
Duração da bateria quando desligado 5 anos
Retenção de dados na memória enquanto desligado 10 anos
Interface ethernet 2 Conectores RJ45 100BASE-TX (fast ethernet)
Interface USB Conector Mini-B USB 2.0
Dimensões 4 cm alt. x 11 cm larg. x 8 cm prof.
Peso 250 gr.

O Dimep D-SAT é um Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos capaz de documentar, de forma eletrônica, 
as operações comerciais do varejo dos contribuintes do Estado de São Paulo. Seu objetivo principal é gerar, autenticar e transmitir 
os cupons fiscais eletrônicos via internet, diretamente ao sistema da Secretaria da Fazenda (SEFAZ).

O Dimep D-SAT é o primeiro equipamento homologado pela SEFAZ e atende à portaria CAT 147, que dispõe sobre a emissão de 
cupons fiscais eletrônicos por meio do equipamento SAT.

A partir de 01 de novembro de 2014, a adoção de um equipamento SAT passa a ser obrigatória para todos os postos de combustí-
veis, novos estabelecimentos comerciais e empresas cujos equipamentos que utilizam tecnologia ECF (Emissor de Cupons Fiscais) 
tenham atingido 5 (cinco) anos da primeira lacração.


