
O recurso StratosSync permite ao StratosH 
continuar em operação, mesmo que um de seus 
dois módulos de leitura esteja inoperante, pois 
eles possuem funcionamento independente. 
Graças a sua característica de substituição 
modular (StratosSwap) que permite quando 
necessário seu reparo em poucos minutos, de 
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BENEFÍCIOS

Otimiza a operação do caixa e reduz o estresse dos operadores devido à alta performance de leitura.

Possui opção de balança integrada com capacidade de até 15 kg de carga.

Permite a continuidade de operação, mesmo com um dos módulos inoperante. 

A manutenção ocorre através de substituição de módulos, que agiliza o processo de reparo.

Aumenta a produtividade e eficiência do operador através de orientação de utilização.

CARACTERÍSTICAS

• 6 lados de leituras com 360º

• Balança integrada Filizola

• StratosSYNC  Módulos de leitura independentes

• StratosSWAP  Manutenção modular

• StratosSCHOLL  Software de orientação

MS2320StratosH

forma rápida e eficiente, o usuário fica menos 
tempo parado no checkout,.

O StratosH possui também a opção com 
balança integrada Filizola, homologada pelo 
Inmetro, que atende as atuais necessidades dos 
pontos-de-venda de alto volume.

Através de uma porta auxiliar específica, é 
possível a conexão de um leitor manual que 
facilita a leitura dos códigos em produtos 
pesados com dificuldade de deslocamento até 
o checkout.

 

MS22320 
Scanner / Balança 

O MS2320 StratosH é o leitor biótico da 
Metrologic de altíssimo desempenho.  
Permite leitura nos seis lados do 
volume, o que o torna um excelente 
dispositivo para reduzir o tempo de 
espera nas filas e proporcionar maior 
conforto aos usuários. Diminui a fadiga 
e o estresse resultantes do manuseio 
de produtos, que devem ser 
naturalmente arrastados na área de 
leitura do leitor, sem que o operador 
tenha de procurar o código de barras 
no produto.
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Modelo

ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS
Fonte de luz   Diodo de laser visível 650 nm ± 10 nm
Fonte de laser   1,1 mW / 1,5 mW
Velocidade do motor - (horiz/vert) 4800/4800 RPM
Leitura de faces  6
Capacidade de decodificação  Todos os códigos de barra padrão 1-D, RSS-14,  
   RSS-Expandido, RSS-14 Limitado
Interfaces do sistema  RS232, Aux. RS232, IBM486x/469x, USB, OCIA
Caracteres numéricos lidos  Até 80 caracteres de dados
Operação de alto-falante  7 tons ou nenhum sinal; 3 ajustes de volume
Indicadores (LED)  Azul=laser ativado, pronto para leitura
   Branco=leitura satisfatória, código decodificado

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
Voltagem de entrada  100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.6 A
Potência   13,5 W (em operação); 5W (modo descanso)
Corrente   900 mA (5V) / 700 mA (12V)
Transformadores DC  Classe 1; 5 VDC @ 1,5 A; 12 VDC @ 1,5 A
Classe laser   CDRH & IEC: produto a laser CLASSE 1, de acordo com
   IEC60825-1:1993+A1:1997+A2:2001
EMC   FCC, ICES-003 & EN55022 Classe A

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
Temperatura de operação  0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura de armazenamento -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
Umidade   5% a 95% de umidade relativa, sem condensação
Classificação IP  IP55
Níveis de iluminação  Até 4842 lux (450 footcandles)
Contaminantes  Selado para resistir a contaminações de particulas aéreas
Ventilação   Não necessária

StratosH

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Comprimento   MS2320 (scanner longo com balança) 508 mm (20”)
   MS2321 (scanner longo sem balança) 508 mm (20”)
   MS2322 (scanner de tamanho compacto) 420 mm (16.5”)
Largura   292 mm (11.5”)
Profundidade (abaixo do balcão) 100 mm (4”)
Altura (acima do balcão)  178 mm (7”)
Peso   MS2320 (scanner longo com balança) 11,8 kg (26 lbs)
   MS2321 (scanner longo sem balança) 7,7 kg (17 lbs)
   MS2322 (scanner de tamanho compacto) 7,3 kg (16 lbs)

BALANÇA
Capacidade    15 kg (30 lbs)
Incremento mínimo   0,005 kg (0,01 lbs)
Peso máximo estático   68 kg (150 lbs)
Ajustes necessários   Somente calibração
Aplicações    Somente pesagem e registro de preços
Fabricante    Filizola®

MS2322 somente scanner de tamanho compactoMS22320 scanner tamanho normal e balança MS2321 somente scanner de tamanho normal
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LISTED

DESEMPENHO DE LEITURA
Profundidade do campo de varredura - (horiz.) 0 mm - 152 mm (0” - 6”) para códigos de  
    barras de 0,33 mm (13 mil)
Profundidade do campo de varredura - (vert.) 0 mm - 216 mm (0” - 8.5”) para código de  
    barras de 0,33 mm (13 mil)
Velocidade de leitura   5280 varredura por segundo
Número de linhas de varredura - (horiz-vert.) 66 (38 / 28)
Área de varredura   360º
Largura mínima da barras   0,152 mm (6 mil)
Contraste de impressão   35% de diferença mínima de refletância 
 Roll, Pitch, yaw   360º, 60º, 60º 

Cores dos produtos
disponíveis

Cinza escuro

MS2320 pode ser fornecido em outras cores 
mediante a compra de quantidade mínima

ISO 9001:2000
Produtos fabricados em planta 

com certificação Metrologic Instruments,Inc.
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