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MS7820 Solaris

O MS7820 Solaris da Metrologic aumenta a 
produtividade por seu conjunto inigualável de 
características que permite excelente 
performance de leitura de códigos de barras 
de alta densidade. Adapta-se facilmente em 
qualquer espaço como, por exemplo, os 
encontrados nos ambientes de varejo atuais.

Projetado para aumentar a produção por 
checkout e diminuir o custo de investimento para 
o cliente, o MS7820 Solaris é um leitor de 
código de barras com sistema multi-interfaces, 
compatível com a maioria dos sistemas 
disponíveis no mercado, que reduz os custos de 
manutenção on-site e o tempo inativo em 
supermercados entre outras aplicações.

O leitor reconhece automaticamente o cabo de 
comunicação instalado, sem necessidade de 
configuração. O MS7820 Solaris simplifica ainda 
mais a integração por poder receber energia de 
12V do host diretamente das portas USB ou 
serial.
Com maior profundidade de campo e avançado 
software de decodificação, os operadores de 
caixa podem fazer a leitura de quaisquer códigos 
de barras na primeira passagem, com mínima 

preocupação quanto à orientação do código ou 
com sua qualidade da impressão.

O MS7820 Solaris possui um indicador visual de 
diagnóstico que informa eventuais falhas de 
funcionamento. Esse recurso, além de acelerar o 
processo de reparo do equipamento, torna o 
serviço em campo preciso e rápido. Também é 
possível a realização de atualizações remotas da 
memória Flash ou das configurações de 
software. Possui antena EAS compatível com 
sistemas Checkpoint ou Sensormatic (opcional). 

Uma porta multifuncional RS232 auxiliar permite 
a integração de uma balança externa ou de um 
leitor de código de barras manual, 
economizando, assim, uma porta de 
comunicação no host.

O MS7820 Solaris possui, ainda, os seguintes 
acessórios: pedestal flexível para bancada, 
fixadores para a montagem em parede e janela 
frontal removível para ambientes onde for 
necessário uma proteção extra.

CARACTERÍSTICAS

• Lê código de barras de 5.0 mil 

• Múltiplas interfaces

• Indicador de diagnóstico

• Atualização remota da configuração e da memória flash

• Alimentação 12V pelas portas USB ou serial do host

BENEFÍCIOS

Rápido: decodifica agressivamente códigos de barras densos e otimiza os procedimentos do checkout.

Versátil: protege a infra-estrutura e garante compatibilidade com a maioria dos sistemas de 
ponto-de-venda (PDV).

Prevenção: facilita a resolução de problemas e diminui o tempo inativo.

Prático: elimina despesas de manutenção on-site, reduzindo o custo total de propriedade.

Eficiente: economiza espaço e dinheiro por reduzir o número de cabos.



ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
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Área de Leitura
Dimensões (sem suporte)  152 mm (6.0”) A x 152 mm (6.0”) P x 92 mm (3.6”) L 
Base do suporte  150 mm (5.9”) x 133 mm (5.2”) 
Peso   0.7 Kg (1.56 lbs) 
Terminação   2 conectores modulares RJ45 com 10 pinos cada um  
   e 1 conector modular RJ45 com 6 pinos
Cabo   Padrão 2.9 m (9.5') Para outros cabos consultar a  
   Metrologic

Tensão de entrada  12 VDC ± 0.25V
Potência    3.8 W; 4.8 W
Corrente   320 mA; 400 mA
Transformadores DC  Classe II; 12 V @ 1.25 A
Classe do laser   IEC60825-1:1993+A1+A2:EN60825-1;1994+A1+A2
EMC   FCC PART 15, IEC-003, CISPR 22, EN55022 CLASSE B

Temperatura de operação  0° C a 40 °C ( 32ºF a 104ºF )
Temperatura de armazenamento -40 °C a 60°C ( -40ºF a 140ºF )
Umidade   5% a 95% de umidade relativa, sem condensação
Níveis de luz   Até 4.842 lux (450 footcandles)

DESEMPENHO DE LEITURA

Profundidade de campo   0 mm – 255 mm (0"- 10") para código de barras de 
   0,33 mm (13 mil) como padrão  
Largura do campo   100 mm (4")@ 0 mm; 323 mm (12.7")@ 255 mm (10")
Velocidade de leitura  1800 linhas por segundo
Padrão de leitura  Omnidirecional – 5 campos de 4 linhas paralelas 
Densidade mínima do código  0.127 mm (5mil)
Contraste de impressão  35 % de diferença mínima de reflexão
Roll, Pitch, Yaw  360º, 60º, 60º
 

Elemento mínimo do código de barras 

0,132 mm (5,2 mil)
0,190 mm (7,5 mil)
0,264 mm (10,4 mil)
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MS7820 Solaris

Fonte de luz   Diodo Laser visível 650 nm ±10nm
Potência do laser  0.900 mW (pico)
Capacidade de decodificação Autodiscrimina todos os padrões de códigos de barras 1D,  
   incluindo RSS. Para outras simbologias, consulte a   
   Metrologic
Interfaces do sistema  Teclado, RS232, USB, IBM 
Número de caracteres  Até 80 caracteres
Sinal sonoro   7 tons ou nenhum
Indicadores luminosos   Azul = Laser ligado, pronto para leitura
   Azul uma piscada = Boa Leitura
   Display = Diagnóstico de falha

Cores dos produtos
disponíveis

Cinza escuro

MS7820 pode ser fornecido em outras cores 
mediante a compra de quantidade mínima
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ISO 9001:2000
Produtos fabricados em planta 

com certificação Metrologic Instruments,Inc.
Tel.1800-ID-METRO
info@metrologic.com
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Asia
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Especificações sujeitas sem aviso prévio. Todos os direitos reservados pela Metrologic. 
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