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MS1890 Focus Ind.
O leitor industrial MS1890 Focus da 
Metrologic, com a patenteada tecnologia 
FirstFlash, fornece inigualável desempenho de 
leitura em ambientes hostis e maximiza a 
produtividade com um conjunto de funções 
anteriormente não existentes em dispositivos 
de captura  de imagens por área. 

Projetado para suportar quedas de dois metros, 
este dispositivo de imagens com leitura 
omnidirecional e classe IP54 executa aplicações 
para retaguarda de loja no varejo, manufatura, 
transporte e logística. Adequados para ambientes 
como armazéns empoeirados, depósitos cheios 
de vapor, docas de carregamento sob chuva e 
centros de distribuição para congelados.
O MS1890 Focus tem o melhor desempenho 
para a decodificação de códigos 1D e 2D em 
razão do recurso FirstFlash, que permite ao 
operador despreocupar-se  quanto à orientação 
ou à qualidade da impressão. Faz a leitura de 
códigos de barras danificados, desgastados ou 
embalados em plástico transparente. 

O MS1890 Focus destaca-se ainda mais com a 
patenteada tecnologia Code Select, que permite 
ao dispositivo de imagens capturar até sete 
códigos de barras em um único pulso e então 
decodificá-los na ordem predeterminada, 
descartando os códigos desnecessários.
TotalFreedom, uma arquitetura aberta de sistema, 
está também disponível para o MS1890 Focus. 
O TotalFreedom oferece possibilidades ilimitadas 
para desenvolver módulos com aplicações 
personalizadas de valor agregado, incluídas 
diretamente no leitor em vez de serem 
executadas no host. 
Para aplicações de captura de imagens, o 
MS1890 Focus fornece uma variedade de 
saídas, combinando sensores de imagem de alta 
resolução com um poderoso processador. 
Com uma ampla opção de recursos a serem 
utilizados, o MS1890 Focus é o leitor de código 
de barras construído para atender às 
necessidades de qualquer ambiente.

CARACTERÍSTICAS

• Padrão de varredura com 20 linhas de laser

• Feixe único de laser

• Globo óptico ajustável

• Flash ROM

• EAS

BENEFÍCIOS

Oferece excelente performance de leitura, o benefício de poder atuar como leitor manual.

Versátil: com um simples toque, o leitor muda o padrão de feixes para feixe único, ideal para 
leitura de menus.

Permite ao usuário o perfeito ajuste do globo em até 30° de inclinação, permitindo a leitura de 
produtos de maior volume.

Protege o seu investimento de infra-estrutura, permitindo a atualização de configurações e 
atualização de FirmWare através do MetroSet2.

Desativa etiquetas de proteção eletrônicas ao efetuar a leitura do código.
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ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS
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MS1890 Focus Industrial

Fonte de luz   Diodo Laser visível 650 nm ± 7.5 nm
Capacidade de decodificação Autodiscrimina todos os padrões de códigos de barras 1D, GS1  
   Databar, PDF417, MicroPDF, Maxicode, Data Matrix, QR Code,  
   UCC, EAN composto, Postals, Aztec 
Interfaces do sistema  Teclado, RS232, Teclado Stand Alone, USB, IBM 
Sinal sonoro   7 tons ou nenhum
Indicadores luminosos  Azul = Laser ligado, pronto para leitura
   Branco = Boa Leitura

DESEMPENHO DE LEITURA

 Profundidade de campo  0 mm – 300 mm (0"- 11.81") para códigos de barra de 
   0,33 mm (13 mil) como padrão
Largura do campo  49 mm L x 19 mm H (1.9"L x 0.8"H)@ 20 mm (0.8"); 
   264 mm L x 106 mm H (10.4” L x 4.2" H)@280 mm (11")
Densidade mínima do código  1D: 0.127 mm (5mil); 2D: 0.254 mm (10mil)
Resolução   1280 x 512 pixels
Contraste de Impressão  20% de diferença mínima de reflexão
Pitch, Skew   75º, 75º

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

 Altura   183 mm (7.2")
Profundidade  111 mm (4.4")
Largura   Cabeça: 30 mm (1.2")
   Corpo: 79 mm (3.1")
Peso   284 g (10oz) 
Terminação   Conector RJ45 com 10 pinos
Cabo   Padrão 2.7 m (9'); Opcional 2.1 (7')

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

 Tensão de Entrada  5 V
Potência   Operação: 2 W (pico); Descanso 800 mW
Corrente   Operação: 400 mA (pico); Descanso 160 mA
Transformadores DC  5 V @ 1 A
Classe do Laser   Classe 1; IEC60825-1: 1993/A1: 1997 + A2:2001
   Classe 1; IEC60825-1: 1994/A11: 1996 + A2:2001
EMC   FCC Classe A, IEC60825-1 LED segurança
Proteção ESD  Funcional após 100 descargas de 15kV 
Proteção LED  Funcional após 100 descargas de 15kV

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

 Temperatura de Operação 0°C a 50 °C (32ºF a 122ºF)
Temperatura de Armazenamento -40 °C a 60°C (-40ºF a 140ºF)
Umidade   0% a 95% de umidade relativa, sem condensação
Níveis de Luz  Até 100,000 lux (9,290 footcandles)
Choque    Resiste a múltiplas quedas de até 2 m (6.6')
Contaminação  Protegido contra poeira e gotas de água
IP Avaliação   IP54

ISO 9001:2000
Produtos fabricados em planta 

com certificação Metrologic Instruments,Inc.
Tel.1800-ID-METRO
info@metrologic.com

 EUA

Rua da Paz, 2059    São Paulo SP - CEP 04713-002   www.br.metrologic.com
Tel.: (11) 5185-8222 - Fax.: (11) 5185-8225   info@br.metrologic.com

Metrologic do Brasil Ltda.

Asia
Tel. 65.6842.7155
info@sg.metrologic.com

Europa
Tel. 49.89.89019.0
info@eu.metrologic.com

Especificações sujeitas sem aviso prévio. Todos os direitos reservados pela Metrologic. 
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Área de Leitura

Cores dos produtos
disponíveis

Laranja

MS1890 pode ser fornecido em outras cores 
mediante a compra de quantidade mínima


