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MS3580QuantumT

O MS3580 QuantumT é um leitor de 
apresentação que opera em modo 
omnidirecional (20 feixes) ou unidirecional 
(feixe único). Devido ao seu tamanho 
compacto, o MS3580 QuantumT é ideal para 
aplicações onde o espaço no ponto-de-venda é 
limitado, mas exige rapidez de leitura.

O MS3580 QuantumT é ideal para aplicações de 
volume médio de vendas, tais como lojas de 
conveniência, farmácias, etc. Com seu tamanho 
compacto, que permite sua instalação em locais 
de pouco espaço, mais a velocidade de 1.650 
varreduras por segundo que garante uma agressiva 
performance de leitura na primeira passagem, 
reduzindo o tempo de leitura, o MS3580 QuantumT    
garante a satisfação de seus usuários e clientes.

Com um simples toque no botão, o usuário pode 
alterar o padrão de feixe do leitor de omnidirecio-
nal (20 linhas entrelaçadas) para feixe único, 
tornando-o ideal para a leitura de códigos em 
menus e em boletos bancários. 

Outro benefício disponível é o modo de descanso, 
acionado sempre que o leitor estiver ocioso.

A ativação ocorre automaticamente, por meio de um 
sensor de presença IR, ao se apresentar um código 
de barras na área de leitura.

Características como a memória Flash ROM, 
manual configurador MetroSelect e o programa de 
configuração MetroSet2 oferecem aos usuários 
todos os recursos necessários para a rápida 
configuração ou atualização dos programas internos 
do leitor.

CARACTERÍSTICAS

• Omnidirecional / Unidirecional

• Modo de descanso (standby)

• Desenho  compacto

• Profundidade de campo programável

• Protocolo de comunicação

BENEFÍCIOS

Recurso para alteração do padrão de feixes de omnidirecional para
unidirecional que permite a leitura de menus.

Poupa o equipamento nos períodos de ociosidade. A ativação é automática 
através de sensor de presença (IR).

Permite a instalação em locais com pouco recurso de espaço.

Possui duas opções de profundidade de campo que se ajusta a 
necessidade do cliente.

Disponível com todos os protocolos de comunicação comuns no mercado.

 

          



ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

www.br.metrologic.com

Largura   66 mm (2,60”)
Profundidade  67 mm (2,65”)
Altura   108 mm (4,25”)
Peso   170 g (6 oz)
Terminação   Conector RJ45 modular de 10 pinos
Cabo   Padrão 2.1 m ( 7'); Opcional 2.7 (9')

DESEMPENHO DE LEITURA

Profundidade de campo   25 mm – 280 mm (1"- 11") para códigos de barras de 0,33  
   mm (13 mil) como padrão 
Largura do campo   30mm (1.2")@ 25mm (1"); 150mm (5.9”)@ 280mm (11")
Velocidade de leitura  Omnidirecional - 1650 linhas por segundo
   Raster – 320 linhas por segundo
   Single-line – 80 linhas por segundo
Padrão de leitura  Omnidirecional - 5 campos de 4 linhas paralelas
   Raster - 4 linhas
   Single-line - 1 linha
Densidade mínima do código 0.127 mm (5.0 mil)
Contraste de impressão  35 % de diferença mínima de reflexão
Roll, Pitch, Skew  360º, 60º, 60º

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Tensão de entrada                5 VDC    0,25 V 
Potência   1,375 W
Corrente   275 mA típico @ 5 VDC
Transformadores DC  Class 2; 5,2 VDC @ 650 mA
Classe do laser  Classe 1: IEC60825-1: 1993/A1: 1997 + A2:2001
   Classe 1: EN60825- 1: 1994/A11: 1996 + A2:2001
EMC   FCC Classe B

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS 

Temperatura de operação  -20°C a 40°C (-4F a 104F)
Temperatura de armazenamento -40°C a 60°C (-40F a 140F)
Umidade   5% a 95% de umidade relativa, sem condensação
Níveis de luz   Até 4,842 Lux (450 footcandles)
Contaminação  Selado para resistir às partículas em suspensão
Ventilação   não necessária

 MS3580 QuantumT

Fonte de luz   Diodo Laser visível 650 nm  
Potência do laser  1,1 mW (pico)
Capacidade de decodificação Autodiscrimina todos os padrões de códigos de barras 1D,  
   incluindo RSS-14. Para outras simbologias, consulte a Metrologic
Interfaces do sistema  Teclado, RS232, Light Pen, Teclado Stand Alone, USB, IBM, OCIA
Número de caracteres  Até 80 caracteres
Sinal sonoro   7 tons ou nenhum
Indicadores luminosos  Azul=laser ligado, pronto para leitura
   Branco=boa leitura
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Cores dos produtos
disponíveis preto

MS3580 pode ser fornecido em outras cores 
mediante a compra de quantidade mínima

ISO 9001:2000
Produtos fabricados em planta 
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