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Leitor Area-Imaging 2D 

O leitor de RFID UHF portátil Honeywell IP30C é um dispositivo 
econômico, compacto e resistente. Compatível  com coletores de 
dados de alto desempenho, para oferecer a melhor tecnologia de 
leitura RFID da categoria. 

O IP30 é um leitor RFid UHF de longo alcance especialmente projetado para 

as mais diversas aplicações, podendo operar em ambientes indoor e outdoor, 

como armazéns e centros de distribuição, varejo, serviços de campo, e mais, 

oferecendo excelente eficiência no gerenciamento de ativos e afins. 
 

Quando pareado com um dos poderosos coletores de dados Honeywell, o 

IP30C permite ao usuário a capacidade de coletar dados e de comunicá-los, 

combinando a tecnologia RFid com as múltiplas opções de conectividade, 

como WWAN, GPS, Wi-Fi e Bluetooth, em um único equipamento portátil, 

possibilitando a localização em tempo real dos mais diversos itens a 

controlar.   
 

As leituras RFid podem, então, ser associadas a registros de tempo e 

codificação da localização para elevar a visibilidade da cadeia de 

suprimentos em aplicações que exigem rastreabilidade e acompanhamento 

eficaz.  
 

Quando há a necessidade de utilizar um equipamento RFid nas 

identificações e coletas de dados em ambientes de atmosfera controlada, a 

versão não-inflamável (NI) do conjunto IP30C e CK65 oferece certificação  

Underwriters Laboratories (UL).  
 

 

O software SmartSystems™ Foundation padrão nos coletores de dados da 

Honeywell, fornece um console único e conveniente para rápido ajuste e 

configuração de todas as ferramentas contidas no dispositivo. Os 

administradores podem alterar as configurações do dispositivo, efetuar 

atualizações de firmware, de aplicativos de software e executar outras 

alterações diretamente no dispositivo para economizar tempo e reduzir 

custos. 

RECURSOS E BENEFÍCIOS 

  

Construção robusta e 

durável indicada para 

aplicações mais 

exigentes.  

Conexão Bluetooth® 

para simples 

pareamento com os 

coletores de dados 

Honeywell  

Design ergonômico, 

leve e compacto para 

o uso confortável 

durante o turno de 

trabalho.  

Pode empregar a 
mesma plataforma de 
software utilizada nos 
leitores RFid UHF 
fixos. 
 

Disponível em múltiplas 
bandas de frequência, 
certificado EPC global e 
compatível com 
Protocolo ARTEFATO SJ 
5511.  

 

O leitor de RFid UFH portátil IP30C 
Honeywell é  econômico, compacto e uma 
solução certificada EPC global pela 
compatibilidade com coletores de dados 
CN70/70e, CK70, CK71,CK75, CK3 e CK65. 
 
 



 

IP30C Especificações técnicas 

FÍSICO 
Peso do leitor IP30C: 430 [g] com bateria  
Peso com CN70 e CK3B: 880 [g]  
Peso com CN70e: 921 [g]   
Peso com CK3X: 929 [g]  
Peso com CK70: 992 [g]  
Peso com CK71: 1,01[kg]  
Peso com CK75: 1,01 [kg] 
Peso com CK65:  
       Versão 6703: 928 [g]  
       Versão FlexRange: 928 [g] 
       Versão EX20: 975 [g] 
 
@com bateria do coletor de dados  
 

AMBIENTAL 
Temperatura de operação:  
-15 [°C] a 50 [°C] 
Temperatura de armazenamento:  
-30 [°C] a 70 [°C] 
Umidade: 10% a 95% de umidade 
relativa sem condensação 
Classe de proteção: IP64 
Choque mecânico: 30 [G], 11 [ms], meia 
onda senoidal (operacional) 
Vibração: Vibração semi aleatória  
17,5 [G] RMS por 2 horas em cada um 
dos três eixos 
Queda: Resiste a 26 quedas de 1,3 [m] no 
concreto 
Opção à prova de incêndio (NI): Classe I 
- Div. 2 Grupos A, B, C, D; Classe II - Div. 2 
Grupos F, G; Classe III - Div 2. T6 
 

COMPATIBILIDADE COM 
COMPUTADORES MÓVEIS 
CN70, CN70e, CK70, CK71, CK75, CK3 e 
CK65 
 

INTERFACE DE COMUNICAÇÃO 
PARA COMPUTADOR PORTÁTIL 
Bluetooth 2.1  

 

TIPO DE ANTENA 
Polarização linear – 8,5 [dBi] 

 
ABERTURA DE FEIXE (h/v) 
~ 70 [°]   

 
DISTÂNCIA DE LEITURA 
6,09 [cm] a 6 [m]  
 
DISTÂNCIA DE GRAVAÇÃO  
30,5 [cm] a 1,82 [m] 
 
POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA 
Até 30 dBm (ANATEL) 
 
LEDS INDICADORES 
Cinco LEDs indicadores: 
1. SmartSystems - Energia/Pronto para 
uso 
2. Transferência de dados para o host 
3. RF ativado 
4. Leitura de tag 
5. Status da bateria 
 
ENERGIA 
Bateria removível de íon de lítio de 2.400 
[mAh] 
Tempo de carregamento: 4 horas 
 
ACESSÓRIOS 
Carregador de bateria  
 
FAIXAS DE FREQUÊNCIA RFID 
EU: 865 ~ 868 [MHz] 
US: 902 ~ 928 [MHz] 
BR: 915 ~ 928 [MHz] 
 
INTERFACES TAG AIR 
EPCglobal Classe 1 Gen 2 
ISO 18000-6c  
ISO 18000-6b 
ARTEFATO SJ 5511 
 
SOFTWARE 
Software de demonstração 
API comum com o portfólio de leitores 
RFID da Intermec 
 

CERTIFICAÇÃO ANATEL 
01105-16-00569 

 
 

 

 

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. 
 

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 IP30C é 

certificado em regiões em todo o mundo e é 

configurado de fábrica para operar na frequência 

RFID correspondente a banda. 

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