
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF2  
Série de leitores RFID fixos 

 

 

 

 

 

 

 

Leitor Area-Imaging 2D 

Obtenha desempenho de RFID avançado em um design 
robusto e de baixo custo. O leitor UHF RFID IF2B diminui 
custos de implementação da tecnologia RFID, oferecendo 
um retorno de investimento superior. 

O Honeywell IF2B é um leitor UHF RFID robusto e econômico projetado para 

suportar diversas aplicações em ambientes diversos que requerem um sistema 

RFID escalonável com baixo custo por ponto de leitura. O leitor IF2B é baseado em 

uma plataforma Honeywell de radiofrequência (RF) que oferece alto desempenho 

de leitura e inclui suporte para extensões exclusivas RFID avançadas (ARX) da 

Honeywell, que auxiliam clientes no desenvolvimento de aplicações e afins, 

atingindo um elevado nível de visibilidade na identificação e leitura de etiquetas 

RFID.  
 

De construção altamente resistente, leve e durável, o IF2B é adequado para 

ambientes como armazéns, indústrias e outros, possuindo ampla gama de 

aplicações.  
 

Com foco em manter o baixo custo de equipamentos auxiliares na instalação, o 

leitor IF2B inclui recursos que simplificam a instalação e reduzem a complexidade 

da solução. O leitor também oferece suporte ao Power Over Ethernet (PoE) para 

implementações escalonáveis sem o custo de rede elétrica onde não há 

dispobilidade ou ponto de energia da linha AC. Um conversor AC/DC está disponível 

para permitir a ligação em tomadas regulares. Qualquer um dos métodos de 

alimentação elétrica (PoE ou conversor) possibilitam a operação na potência de 

saída de até 30 [dBm].  
 

Possui quatro entradas e quatro saídas isoladas de GPIO, habilitando o IF2B a 

monitorar e controlar diretamente diversos periféricos como detectores de 

presença e luzes de sinalização, sem a necessidade de dispositivos extras e fontes 

de alimentação. 
 

As quatro portas de antena do IF2B podem ser configuradas para transmitir em 

modo mono ou biestático, aumentando a flexibilidade do sistema para alcançar os 

melhores resultados de aplicação. O leitor fixo admite conexão com os mais 

diversos tipos de antenas RFID.  

 

RECURSOS E BENEFÍCIOS 

O IF2B oferece suporte ao PoE, quatro 

portas de antena de RFID mono ou 

biestáticas, controle de entrada e saída, 

GPIO e interfaces com aplicação padrão 

LLRP e BRI fácil de programar e manusear, 

permitindo implementações de baixo custo 

para ROI superior.  

Desempenho 

avançado em um 

design robusto, com 

baixo custo por ponto 

de leitura para um ROI 

superior. 

Fácil implementação 

e gerenciamento. 

Monitoramento e 

controle direto de 

periféricos sem a 

necessidade  de 

equipamentos 

adicionais.   

Memória host 
expandida opcional em 
aplicativos Java®, Java 
Script ou C# .Net., 
permitindo instalação 
de embarcados.  
 

Configuração de 
fábrica para operar 
globalmente  
com suporte de 
bandas de frequência 
FCC ou ETSI. 



 

IF2B Especificações técnicas 

MECÂNICA/ELÉTRICA 

Dimensões (C x L x A):  

Comprimento: 18,85 x 16,31 x 4,32 [cm] 
(7,42 x 6,42 x 1,70”)  
Comprimento com proteção contra 
respingos: 19,9 x 16,31 x 4,32 [cm] 
 (7,87 x 6,42 x 1,70”) 
Peso: 1,0 [Kg] (2,2 lbs) 
Indicadores LED de status: serviço RFID, 
energia, PoE, Ethernet, detecção de tag e 
status de conexão da porta da antena  
 
Alimentação de entrada: PoE 
(compatível com 802.3at) entrada de 
alimentação DC (12 VCC +/- 5%, 30W), 
conexão selada/travada. Requer 
conversor Honeywell 100/240 VAC  
 
AMBIENTE 
Temperatura de operação: -25 a 55[°C]    
(-13 a 131[°F]) 
Temperatura de armazenamento: -30 a 
70[°C] (-22 a 158[°F]) 
Umidade: 5% a 95% de umidade relativa 
sem condensação 
Selagem Ambiental: IP53 com base de 
magnésio fundido e capa de plástico 
lexan 
 
CONECTIVIDADE 
Comunicações:  
10/100 BaseT Ethernet 
RS-232 
USB para configuração 
 
Entrada/Saída (GPIO):  
Quatro entradas isoladas (0 a 40 [VDC]) e 
quatro saídas isoladas (0 a 48 [VDC], 0,25 
[A]) 
 
RADIOFREQUÊNCIA 
Protocolos de RFid UHF: 

ISO 18000-6C 
EPC-CLASS1-GEN2 
ARTEFATO SJ-5511 

Faixas de Frequências: 
865-867 [MHz] 
902-928 [MHz] 
915-928 [MHz] 
(configurado de fábrica) 

Alcance de leituras: 

Até 13 [m] de distância para certificado 

ARAI FASTags – com antena de 7.0 [dBi]. 

 

Performance de leituras: 

> 200 [leituras/seg] 

 

 

 
 
 

Potência de Saída de RF: 

15 a 30 [dBm] – step 1[dBm] 

(Configurável por antena) 
 
Tags suportadas: 
NXP G2X, extensões Impinj Monza 4QT 
Tags de alta memória (Fujitsu, Tego), 
ARTEFATO 
 
Protocolos de aplicação host: 
EPCglobal LLRP 
Honeywell Advanced RFID Extensions 
(ARX) 
Honeywell Basic Reader Interface (BRI) 
Recurso da Honeywell Developer Library 
(IDL) 
kit para BRI (Java, C # .NET) 
 
Gerenciamento e configuração: 
Bonjour 
Plug and Play universal (UPnP) 
Honeywell SmartSystems client 
Honeywell serviços e configuração da Web 
Interface 
Protocolos de rede: 
Servidor da Web HTTP / HTTPS 
IPv4, IPv6 
DHCP, DNS, NTP, Syslog 

 
MEMÓRIA EXPANDIDA OPCIONAL 
Suporte incorporado para aplicativos C# 
.NET e Java  
96 MB de memória flash 
96 MB de armazenamento de dados flash 
64 MB de RAM disponível 

 
SEGURANÇA 
Conformidade com FIPS 140-2 para 
HTTPS, LLRP-secure e Serviços da Web 
(DCWS)-secure 
Suporte ao cliente RADIUS 
Suporte a certificado SSL 
 

APROVAÇÕES REGULATÓRIAS E 
CONFORMIDADE 
Modelo: IF2 
Segurança: IEC / UL 60950-1 
EMC: Classe B - FCC / ICES / EN 
ANATEL 
ARTESTP 
 
RESTRIÇÕES NO USO 
Algumas aprovações e recursos podem 
variar de acordo com o país e 
pode ser alterado sem aviso prévio. 
Contate seu representante de vendas local 
para mais informações. 
 
 
 

 

 

Para obter uma lista completa de todas as 

aprovações e certificações de conformidade, 

visite: www.honeywellaidc.com/compliance. 
 

Para obter uma lista completa de todas as 

simbologias de códigos de barras suportadas, 

visite: www.honeywellaidc.com/symbologies. 
 

O IF2B suporta protocolos de dispositivos de 

rede padrão, incluindo autodiscovery e 

protocolos de serviço de rede, permitindo 

integração perfeita com infraestrutura de rede 

comum.  

Suporte à Interface do aplicativo LLRP padrão 

o IF2B pode se integrar rapidamente com 

soluções de negócios como IBM® WebSphere® 

RFID e Microsoft® BizTalk® RFID, fornecendo 

uma plataforma padrão escalonável para o 

desenvolvimento, implantação e 

gerenciamento de soluções RFID. O IF2B 

também suporta o Basic Reader Interface (BRI) 

fácil de usar, permitindo aos clientes e 

parceiros que inclua rápida e perfeitamente o 

IF2B em suas soluções.  

Honeywell SmartSystems™ Foundation 

permite que os administradores alterem as 

configurações do dispositivo, envie 

atualizações de firmware, atualização de 

aplicativos de software e a execução outras 

mudanças em vários dispositivos diretamente 

de um console centralizado para salvar tempo 

e custo de implementação, configurar e manter 

o hardware.  

Honeywell’s Advanced Services pode fornecer 

análise de processos, análise do site, 

instalação e uma garantia de 18 meses do 

desempenho do sistema.  

Em apoio às operações globais, o IF2B é 

certificado em regiões em todo o mundo e é 

configurado de fábrica para operar na 

frequência RFID correspondente a banda. 

Java é uma marca registrada da Oracle e / ou 

de suas afiliadas.  

IBM e WebSphere são marcas comerciais da 

International Business Machines Corporation, 

registrada em muitas jurisdições em todo o 

mundo. 

Microsoft e BizTalk são marcas registradas ou 

marcas comerciais da Microsoft Corporation. 

SmartSystems é uma marca comercial ou 

marca registrada da Honeywell International 

Inc. nos Estados Unidos e / ou outros países. 

Todas as outras marcas comerciais são 

propriedade de seus respectivos proprietários. 

Para mais informações, visite: 
www.honeywellaidc.com/pt-br  

Honeywell Safety and Productivity Solutions  

Av. Tamboré, 267 - 17º andar  

Barueri, SP, 06460-000  

(11) 3711-6770  

www.honeywell.com 
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