
Os módulos de leitura independentes 
patenteados pela Metrologic facilitam a 
instalação, proporcionam baixo custo de 
manutenção e garantem operação.
O MS2400 Stratos é o mais novo lançamento da 
linha de scanners bióticos de 360º da 
Metrologic, possui microprocessador mais 
rápido, aperfeiçoado software de decodificação, 
e um padrão otimizado de leitura.
Para auxiliar a produtividade dos caixas da rede 
varejista, a Metrologic redesenhou a tecnologia 
de leitura do StratosSPHERE. 
O StratosSPHERE aumenta a velocidade de 
leitura capacitando os operadores a processar 
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BENEFÍCIOS

Aumenta a produtividade de escaneamento em passagem rápida com alta velocidade de leitura já na 
primeira passagem.

Mantem a produtividade e o tempo de produção através de planos de escaneamento independentes.

Minimiza o tempo de parada para manutenção e diminui o custo de serviços através de mecanismos 
modulares de escaneamento ótico.

Proporciona dados que são críticos para a manutenção de produtividade do caixa-operador.

Melhora a produtividade e promove técnicas de escaneamento mais seguras.

CARACTERÍSTICAS

• StratosSPHERE 

• StratosSYNC 

• StratosSWAP

• StratosSTATS 

• StratosSCHOOL

MS2400Stratos

um produto na primeira passagem com 
movimentos rápidos de leitura, independente 
do tipo de código de barras ou direção.
Diferente de outros dispositivos bióticos, o 
MS2400 Stratos é o único que possui módulos 
óticos de leitura pré-alinhados podendo ser 
substituíveis em campo rapidamente e planos 
de escaneamentos independente vertical e 
horizontal, podendo assim, maximizar o tempo 
de produção, mantendo a produtividade.
O MS2400 Stratos maximiza o retorno do 
investimento com duas ferramentas analíticas 
para rastreamento, monitoração e 
aperfeiçoamento da produtividade e eficiência 
de caixas de supermercado. O StratosSTATS 
fornece visibilidade em tempo real de 
informações importante para operação do leitor 
tais como, qualidade do código de barra, 
eficiência do operador e status do leitor. 
O StratosSCHOOL captura a informações 
necessárias para otimizar técnicas de leitura e 
segurança do operador.

O MS2400 Stratos da Metrologic, o leitor 
biótico de 5 lados com balança para 
ambientes que exigem um check-out 
pequeno e de alta capacidade de volume. 
Projetado para ajudar os varejistas a 
melhorar a produtividade do check-out, as 
características avançadas do MS2400 Stratos 
otimizam o investimento de infra-strutura 
do ponto de venda e diminuem o custo total 
de propriedade.
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Modelo

ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS
Fonte de luz   Diodo de laser visível 650 nm ± 10 nm
Fonte de laser   1 mW / 1 mW
Capacidade de decodificação  Todos os códigos de barras padrão 1-D, GS1 DataBar e GS1 DataBar  
   expandido
Interfaces do sistema  RS232, Aux. RS232, IBM468x/469x, USB
Número de caracteres  Até 80 caracteres
Operação de alto-falante  7 tons ou nenhum
Indicadores (LED)  Azul = Laser ativado, boa leitura 
   Segmento visor = Indicador de diagnostico 

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
Tensão de Entrada  5.2 V @ 2.5 Amps / 12V @ 0.8 Amp
Potência   Operação: 13 W ; Descanso: 3.25 W
Corrente   1.7 A (5.2V) / 250 mA (12V)
Transformadores DC  Classe1; 5.2VDC @ 2.5A; 12 VDC @ 0.8 A
EMC   FCC, ICES-003 & EN55022 Classe B
ESD   Direto 8 kv; descarga 15 Kv

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
Níveis de iluminação  Até 4842 lux (450 footcandles)

Stratos

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Altura (acima do balcão)  130 mm (5.1")
Profundidade    100 mm (4")
Largura   292 mm (11.5")
Comprimento   MS2420 (Scanner longo com balança) 399 mm (15.7")
   MS2421 (Scanner longo sem balança) 399 mm (15.7")
   MS2422 (Scanner de tamanho compacto) 353 mm (13.9")
Peso   MS2420 (Scanner longo com balança) 9.97 Kg (22 lbs)
   MS2421 (Scanner longo sem balança) 7.20 Kg (16 lbs)
   MS2422 (Scanner de tamanho compacto) 6.80 Kg (15 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®
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DESEMPENHO DE LEITURA
Profundidade do campo de varredura - (horiz.) 0 mm – 100 mm (0"- 4") para códigos de barra 
    de 0,33 mm (13 mil) como padrão
Profundidade do campo de varredura - (vert.) 0 mm – 216 mm (0"- 8.5") para códigos de barra 
    de 0,33 mm (13 mil) como padrão
Velocidade de leitura   5400 varreduras por segundo
Número de linhas de varredura - (horiz-vert.) 54 (38/16)
Área de varredura   360º
Densidade Mínima do Código   0.127 mm (5mil) 
Contraste de impressão   35% de diferença mínima de refletância 
 Roll, Pitch, yaw   360º, 60º, 60º 

Cores dos produtos
disponíveis

Cinza escuro

MS2400 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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