
FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO
ANTENA RFID AN440 DA ZEBRA

COBERTURA DE ÁREA ESTENDIDA EM PRATICAMENTE TODOS OS TIPOS DE AMBIENTES
Você precisa controlar milhares de ativos? Precisa lidar com uma alta densidade de produtos e volumes excessivos em áreas 

extensas? Obtenha a capacidade e o alcance necessários para uma leitura de etiquetas RFID confiável com a antena de área RFID 

AN440 de alto desempenho. De uso geral, resistente e estética, a antena AN440 foi criada para funcionar excepcionalmente em 

todos os tipos de ambientes, tanto nas áreas internas como nas externas. A antena RFID AN440 oferece um campo de leitura 

amplo e conversão de sinal RF de alta velocidade, o que permite uma captura de dados rápida e precisa, inclusive em ambientes 

expansivos de grande demanda. A AN440 é fácil de instalar nas paredes e nos tetos, e sua carcaça branca resistente é ideal tanto 

para ambientes industriais como para áreas de atendimento ao público. Desta forma, você obtém áreas de leitura incomparáveis 

em torno das prateleiras, nas entradas de armazéns e nas plataformas de carga; em todos os pontos de suas instalações por onde 

circulam caixas e pallets.

O DESEMPENHO MAIS ALTO, O MAIOR ALCANCE DE LEITURA
A antena AN440 retangular foi criada para proporcionar a seus leitores RFID uma comunicação mais rápida e precisa de dados de 

etiquetas passivas no atendimento aos padrões EPC. De modo que, mesmo em ambientes exigentes em termos de RF, você 

consegue maior alcance de leitura e melhor desempenho. Seu fluxo de trabalho se mantém ininterrupto, seu inventário permanece 

atualizado com total precisão e sua produtividade alcança novos níveis. Além disto, sua arquitetura de elemento dual converte a 

AN440 na antena ideal para funcionamento biestático. Também podem ser utilizadas duas antenas monoestáticas independentes 

em um mesmo pacote. A antena AN440 pode ser implantada fácil e rapidamente com qualquer dos leitores RFID fixos da Zebra, 

pois atende a todos os requerimentos técnicos padrão para qualquer ambiente RFID. De modo que você consegue levar esta 

aplicação de área extensa, pela qual tanto esperou materializar-se, para ser usada em seu ambiente de produção de maneira rápida 

e eficiente.

SUPORTE DE CICLO DE VIDA ÚTIL DE PONTA A PONTA
Não importa o que você precisa, nós temos a resposta. Nossa completa suíte de serviços oferece o inigualável nível de 

especialização do fabricante para todo o ciclo de vida útil de sua solução RFID, desde o processo de avaliação até a instalação, a 

implantação e o treinamento constante e suporte diário. Nossos Serviços RFID Avançados oferecem a assistência necessária para 

projetar a solução mais conveniente para sua empresa, seus processos e seu ambiente, o que garante a você que tanto sua 

implantação piloto como a escala completa criadas para oferecer um excelente desempenho e incomparáveis benefícios. E, uma 

vez implantada a solução, os Serviços de Suporte da Zebra oferecem o suporte cotidiano que você precisa para manter sua solução

RFID em perfeitas condições de funcionamento dia e noite, com programas de serviço que incluem cobertura no local 24x7 e 

visitas de manutenção preventiva.

Para mais informações sobre como sua empresa pode beneficiar-se com o leitor
RFID AN440, visite www.zebra.com/an440

ANTENA RFID AN440 DA ZEBRA
ALTO DESEMPENHO PARA AMBIENTES DE ALTO RENDIMENTO 
TOTAL

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DA ANTENA RFID AN440

CARACTERÍSTICAS
Elemento dual, ideal para 

funcionamento biestático

Podem ser utilizadas como 

duas antenas monoestáticas 

independentes em um mesmo

pacote

Design resistente ideal para 

aplicações industriais

APLICAÇÕES
Paredes e tetos para a criação

de insuperáveis áreas de 

leitura em torno das 

prateleiras

Entradas e gargalos por onde 

circulam caixas e pallets

Portas, portões externos e 

transportadores

Ambientes exigentes em 

termos de RF

https://www.zebra.com/an440


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões

(L x A x P)

575,1 mm x 259,1 mm x 33,52 mm

(22,6” x 10,2” x 1,32”)

Conectores 2 fêmea tipo N

Posição do conector Posterior

Suporte de

montagem

Orifícios de montagem integrados

Peso 1,9 kg

(4,2 lbs)

Carcaça ASA estável UV

Material radomo ASA estável UV, branco

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Faixa de frequência 902 - 928 MHz

Ganho 6 dBiL

VSWR (perda de

retorno)

<1.4 : 1

Relação entre a

parte dianteira e a

posterior

20 dB

Polarização 1 x LHCP / 1 x RHCP

Amplitude de feixe

3db

70° em ambas fases

Potência máx. 10 W

Relação axial 1dB típica

Temperatura de

funcionamento

-30°C a +70°C

(-22°F a +158°F)

Resistência CC Conexão à terra CC

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Vedação ambiental IP-67

Atende ao RHOS Sim

Temperatura de

armazenamento

-40°F a +185°F

(-40°C a +85°C)

Vibração IEC-68-2-6 (10 a 150 Hz, 05 g, 1 hora 

em cada

um dos dois eixos) (vibração aleatória)

Umidade MIL-Std 810G, MÉTODO 507,5,

Procedimento II - Agravado

Garantia A garantia da AN440 tem a vigência 

de um ano (12 meses) desde a data de 

envio, desde que o produto não tenha 

sido modificado e seja utilizado sob 

condições normais e adequadas. Cobre

todos tipos de defeitos de fabricação e 

materiais.

SERVIÇOS RECOMENDADOS

Serviços de Suporte Service from the Start Advance 

Exchange On-Site System Support

Serviços Avançados Serviços de Projeto e Implantação de 

RFID
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