scanner CCD para
código de barras
• Alta velocidade de leitura: 100 varreduras por segundo
• Elemento foto detector tipo CCD (Charge Coupled Device) com 2048 pontos
• Largura da janela de leitura de 82 mm; Profundidade de campo entre 0 e 20 mm
• Resistente a quedas de até 1,00 metros sobre superfície de concreto
• Atualização do firmware pelo próprio usuário
• Programável via manual e via software
• Cabo de conexão destacável
• Disponível nas cores bege e preto

APRESENTAÇÃO:

APLICAÇÕES:

O scanner CCD modelo CODABAR é um poderoso
leitor automático de códigos de barras, por
proximidade.

São muitas as aplicações do scanner CCD CODABAR,
além de muito variadas e em diversos setores, tais
como: comércio em geral; lojas; indústrias; bancos;
associações; serviços; locadoras; auto-peças;
farmácias; bancas de jornais; supermercados etc.

As leituras são efetuadas sem a necessidade de
contato direto ou movimentação em relação aos
códigos. Até mesmo códigos mal impressos,
copiados, distorcidos, sujos ou ainda com falhas
podem ser lidos pelo scanner CCD CODABAR com um
excepcional grau de confiabilidade. É um
equipamento bastante robusto e não possui peças ou
mecanismos móveis, o que lhe confere uma
excepcional resistência, confiabilidade e durabilidade.
Sua instalação é extremamente simples e,
dependendo do cabo utilizado, pode ser conectado ao
computador ou terminal via porta USB ou ser ligado
entre o teclado e a CPU de qualquer computador ou
terminal (compatível com o padrão IBM/PC). Além
disso, sua operação é tão simples que dispensa
treinamento e leitura de manuais.
Os códigos lidos pelo scanner CCD CODABAR são
enviados ao computador ou terminal exatamente
como se tivessem sido digitados pelo teclado normal.
Esta importante característica do scanner CCD
CODABAR permite a utilização de códigos de barras
em uma infinidade de aplicações, sem que seja
necessário qualquer tipo de alteração no software
aplicativo já existente.
Para uma perfeita integração visual com os seus
equipamentos, o scanner CCD CODABAR está
disponível em bege ou preto.

Praticamente todas as aplicações com entrada de
dados via teclado poderão se utilizar do scanner CCD
CODABAR com inúmeras vantagens, como rapidez e
precisão dos dados lidos.
Alguns exemplos clássicos de utilização do scanner
CCD CODABAR são os seguintes:
• Automação comercial em geral
• Check-outs de lojas e supermercados
• Recebimento de materiais
• Laboratórios de exames médicos
• Controle de passagens e passageiros em aeroportos
• Linhas de produção industrial
• Controle de patrimônio
• Inventário de estoques em diversos setores
• Controle de acesso/freqüência de funcionários
• Controle de materiais em manutenção
• Terminais de ponto de venda
• Controle de equipamentos em geral
• Aplicações de tracking de produtos e materiais
• Controle de hemocentros
• Coleta de dados em hospitais e clínicas
• Muitos outros
O mais surpreendente é que o scanner CCD
CODABAR não custa nenhum centavo a mais do que
os seus concorrentes, apesar de sua respeitável e
muito superior especificação técnica !

• Elemento foto detector: CCD (Charge Coupled
Device) de 2048 elementos
• Fonte de luz: LEDs, luz vermelha, 660 nm
• Profundidade de campo: de 0 a 20 mm
• Largura da janela de leitura: 82 mm
• Contraste mínimo entre barras/espaços na
impressão dos códigos a serem lidos: 45%
• Largura mínima dos elementos estreitos dos códigos
(resolução): 0,1 mm
• Imunidade a interferências da luz ambiente:
totalmente imune até 1500 Lux
• Programável também via software utilitário
• Cabo desplugável
VELOCIDADES:
• Velocidade de leitura com códigos fixos: 100
varreduras por segundo
• Velocidade de leitura com códigos deslocando-se na
vertical: 80 cm por segundo
• Velocidade de leitura com códigos deslocando-se na
horizontal: 18 cm por segundo

• Firmware em memória flash atualizável pelo próprio
usuário, sempre que necessário
INTERFACES PARA COMUNICAÇÃO:
• Wedge (teclado)
• USB
(Os cabos são vendidos separadamente. Estão disponíveis nas
cores bege ou preto, e medem 1,80 metros de comprimento)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
•
•
•
•
•

Altura: 30 mm
Largura: 83 mm
Comprimento: 180 mm
Peso: 130 gramas (sem o cabo)
Gabinete em ABS de alto impacto, em bege ou preto

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:
• Tensão de alimentação: 5 Vcc ± 10%
• Consumo máximo: 120 mA (durante as leituras)
• Consumo mínimo: 50 mA (em estado de repouso)
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:

CÓDIGOS DE BARRAS:
• EAN-13
• EAN-8
• UPC-A
• UPC-E
• 2 de 5 Intercalado
• 2 de 5 Industrial
• 2 de 5 Matrix
• Code 11
• Code 39
• Code 93
• Code 128
• Codabar
• ISBN/ISSN
• Plessey/MSI
• Extensões de 2 e 5 dígitos para UPC/EAN
• Outros
PROGRAMAÇÃO:
• Totalmente programável, através de dezenas de
comandos, pela leitura de códigos especiais,
presentes no manual de instruções
• Programável também através de seu exclusivo
software utilitário

• Temperatura de operação: de 0°C a 50°C
• Temperatura de armazenagem: de –10°C a 60°C
• Umidade relativa do ar: de 10% a 85% não
condensado
• Umidade relativa do ar (de armazenagem): de 5% a
95% não condensado
CERTIFICADOS:
• UL, CE e FCC classe A
RESISTÊNCIA A QUEDAS:
• Até 1,00 metros sobre superfície de concreto
ACOMPANHA UM MINI CD CONTENDO:
• Completo manual de instruções, operação e
programação, em português, formato PDF
• Informações e programas utilitários
ACESSÓRIOS OPCIONAIS:
• Cabos para conexão Wedge (teclado) e USB
• Emulador de teclado externo para notebook
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

