
FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO
FAMÍLIA DE ANTENAS RFID DA ZEBRA

ANTENAS RFID DA ZEBRA, UM COMPONENTE VITAL PARA SISTEMAS RFID
As antenas RFID complementam o portfólio de Soluções de Mobilidade para Governo e Empresas da Zebra, que permite às 

organizações capturar, transferir e gerenciar informações críticas desde/ para cada um dos pontos de atividade. Combinadas com 

qualquer um dos leitores fixos da Zebra, estas antenas extremamente eficientes permitem estabelecer comunicações com altos 

níveis de capacidade e desempenho total para dados associados a etiquetas RFID com EPC.

SERVIÇOS QUE COMPLETAM A SOLUÇÃO
Para ajudar você a integrar suas antenas RFID ao seu ambiente sem nenhum tipo de inconveniente, a Zebra oferece uma completa 

suíte de serviços que acompanharão você durante todo o ciclo de vida útil de sua solução, a partir de sua avaliação e planejamento 

inicial até os processos de treinamento e suporte.

Para mais informações sobre as antenas RFID da Zebra para leitores fixos e 
sobre como nossas soluções de mobilidade empresarial podem oferecer à sua 
organização uma vantagem competitiva, visite-nos na Web emwww.zebra.com
/rfid

VERSATILIDADE E DESEMPENHO PARA ATENDER ÀS MAIS 
VARIADAS NECESSIDADES DE APLICAÇÃO

NO PISO…

NO CAMPO…

NO ARMAZÉM…

FAMÍLIA DE ANTENAS RFID DA 
ZEBRA
COMPLETO PORTFÓLIO DE ANTENAS RFID PARA MÚLTIPLAS E 
VARIADAS NECESSIDADES DE APLICAÇÃO

A família de antenas de Identificação por Radiofrequência (RFID) da Zebra oferece os níveis de versatilidade e desempenho 

requeridos para atender múltiplas e variadas necessidades ambientais e de aplicação, inclusive aquelas associadas aos ambientes 

voltados ao cliente, armazéns e áreas externas. Ao utilizá-las junto com os leitores RFID fixos da Zebra, a comunicação com 

etiquetas RFID baseadas no Código Eletrônico de Produto (EPC ) se torna mais precisa, rápida e eficiente. Nossa família de 

antenas eficientes e de alto desempenho constitui um componente essencial para toda comunicação baseada na leitura de etiquetas,

atendendo às necessidades associadas a qualquer solução RFID.

™

CARACTERÍSTICAS E
APLICAÇÕES
AN200:
CARACTERÍSTICAS

Admite orifícios de drenagem 

para exposição à chuva direta, 

neve ou ambientes muito 

úmidos

APLICAÇÕES

Portas de plataformas de carga, 

portais, portões externos

AN400:
CARACTERÍSTICAS

Elemento dual, ideal para 

funcionamento biestático.

Podem ser utilizadas como 

duas antenas monoestáticas 

independentes em um mesmo

pacote.

APLICAÇÕES

Paredes e tetos para a criação

de insuperáveis áreas de 

leitura em volta de prateleiras

Entradas e corredores por 

onde transitam caixas e 

pallets

Portais, portões externos e 

transportadores

Ambientes exigentes em 

termos de RF

AN480: ANTENA DE 
BANDA LARGA 
BASEADA EM 
PADRÕES GLOBAIS
CARACTERÍSTICAS

Excelente resposta da banda 

de frequência estendida com 

um alcance de 865 Mhz ~ 

956 Mhz; ideal para 

implantações a nível mundial

Disponível nos modelos de 

polarização direita e esquerda

.

http://www.zebra.com/rfid
http://www.zebra.com/rfid


ECOLHA A ANTENA MAIS CONVENIENTE PARA SUA APLICAÇÃO

A completa família de antenas RFID da Zebra atende às necessidades de praticamente toda aplicação RFID. Opte por uma antena 

especialmente projetada para seu ambiente (escritório tradicional, áreas industriais ou externas), capaz de oferecer o nível de 

desempenho adequado e cumprir os requerimentos de instalação, e que não exceda suas exigências orçamentárias.

DE USO GERAL

AN200: ANTENA DE USO GERAL PARA APLICAÇÕES DE ÁREAS 
INTERNAS/EXTERNAS

Obtenha as vantagens de uma antena bastante versátil, que possa ser utilizada em toda sua empresa, desde os armazéns até a linha 

de produção e ambientes externos e plataformas de carga. As antenas AN200 suportam frio e calor extremos, umidade e vibração; 

são ideais para praticamente todos tipos de aplicações, inclusive aquelas utilizadas nas áreas de comércio varejista, fabricação, 

atacado, saúde, governo e outras. Trata-se de uma antena multiuso que pode ser utilizada em aplicações RFID padrões com níveis 

de potência de até 1 watt, assim como também em aplicações personalizadas de alta potência, que poderão exigir uma potência de 

até 20 watts. Ela tem sido tradicionalmente utilizada em dois, com polarização direita e esquerda.

AN400: ANTENA DE ALTO DESEMPENHO PARA AMBIENTES 
MUITO EXIGENTES

Obtenha a capacidade e o alcance necessários para possibilitar a leitura de etiquetas RFID em áreas extensas utilizando a antena 

AN400 de alto desempenho. Esta antena de uso geral foi otimizada para funcionar perfeitamente em todos tipos de ambientes. 

Fácil de instalar nas paredes e nos tetos, a antena AN400 permite criar facilmente insuperáveis áreas de leitura em volta de 

prateleiras, entradas e portas de plataformas de carga… em qualquer lugar que sirva de passagem para a recepção e a retirada de 

caixas e pallets. Estes conjuntos de antenas unitários retangulares oferecem um campo de leitura estendido e conversão de sinal 

RF ultrarrápida para uma comunicação ótima e rápida de dados associados a etiquetas passivas com EPC. As antenas de alto 

desempenho costumam ser utilizadas nas aplicações mais exigentes em termos de campo de leitura e desempenho. Atendem a 

todos os requerimentos técnicos padrões para qualquer implantação RFID e estão prontas para ser instaladas com qualquer dos 

leitores RFID fixos da Zebra.

AN480: ANTENA DE BANDA LARGA BASEADA EM PADRÕES 
GLOBAIS

Antena de uma só porta que oferece insuperáveis níveis de desempenho e flexibilidade. Sua baixa relação axial é quase 50% mais 

baixa do que a de qualquer outro dispositivo típico de sua classe, oferecendo um ganho mais uniforme e um desempenho 

otimizado. Sua ampla faixa de frequência permite utilizar a antena em implantações a nível mundial, oferecendo assim uma 

infraestrutura RFID simplificada e maior rentabilidade. A AN480 pode ser instalada em toda a empresa, em áreas de fabricação e 

armazéns, ou em aplicações de recepção em portas de plataformas de carga. E, assim como as demais antenas Zebra, a AN480 

utiliza nosso suporte de montagem padrão, de modo que, com a AN480, instalar a antena pela primeira vez ou atualizar uma 

antena Zebra existente se torna um processo simples e rápido.

LINHA FINA

SÉRIE AN600: ANTENA ULTRADISCRETA DE LINHA FINA

Nos casos nos quais se requer uma antena esteticamente agradável, recorra aos membros mais recentemente incorporados à 

família Zebra: AN610 e AN620, antenas ultradiscretas, de linha fina. Tanto a AN610 como a AN620 oferecem um sistema de 

montagem integrado totalmente simplificado, que permite sua instalação em apenas 12 mm (0,5”) desde superfícies de instalação 

horizontal ou vertical. Sua carcaça externa é refinada e permite economizar espaço; foi especialmente projetada para proporcionar 

insuperáveis níveis de discrição e elegância. Ideal para instalação no lar e em escritórios de todos os tipos, sendo, por sua vez, 

suficientemente fortes para suportar todos tipos de ambientes industriais nas áreas internas. Complemento perfeito para o leitor 

APLICAÇÕES

Paredes e tetos para a criação

de insuperáveis áreas de 

leitura em volta das 

prateleiras

Entradas e corredores por 

onde transitam caixas e 

pallets

Portais, portões externos e 

transportadores

Aplicações em áreas internas/

externas

SÉRIE AN600:
CARACTERÍSTICAS

Antena de linha fina, tipo “

painel plano”

APLICAÇÕES

Ideal para uso em ambientes 

internos: instalação na parede, 

entradas, debaixo do mostrador,

sobre o mostrador como 

almofada RFID, em prateleiras, 

telas em gôndolas, pontos de 

venda, etc.

SÉRIE AN700:
CARACTERÍSTICAS

Classe industrial; certificação

IP 67

Grande amplitude de feixe de

100° para uma cobertura 

mais ampla

Ideal para aplicações de curto

alcance para criar zonas 

objetivo

APLICAÇÕES

Ideal para uso em ambientes 

internos e externos

Interiores: entradas, estantes, 

telas em gôndolas

Exteriores: entradas, 

transportadores pequenos



RFID FX7400, as antenas da Série AN600 são ideais para instalação na parede, entradas, debaixo do mostrador, ou sobre o 

mostrador como almofada RFID, em prateleiras, pontos de venda ou telas em gôndolas, como aplicações para mostradores de 

joias.

COMPACTA

SÉRIE AN700: ANTENAS COMPACTAS PARA AMBIENTES 
VOLTADOS PARA O CLIENTE

As antenas da Série AN700 oferecem todas as funcionalidades requeridas para ambientes tradicionais e voltados para o cliente. O 

complemento ideal para o leitor RFID FX7400 da Zebra, as antenas da Série AN700 são extremamente compactas; oferecem a 

estética requerida para obter o nível máximo de discrição possível em áreas com espaço limitado, debaixo do mostrador do ponto 

de venda (POS, na sigla em inglês). Além do mais, o suporte de montagem integrado permite ser instalado facilmente em questão 

de minutos. A Série AN710 foi especialmente projetada para um funcionamento ótimo dentro das quatro paredes. O modelo 

AN720 resistente foi pensado para suportar a exposição à chuva, neve e temperaturas extremas; ideal para portas de plataformas 

de carga ou áreas comerciais externas.

DE USO GERAL LINHA FINA COMPACTA

AMBIENTE DE ANTENA AN200 AN400 AN480 AN610 AN620 AN710 AN720

CLASSE EMPRESARIAL • • • • •

CLASSE INDUSTRIAL; 
INTERIORES

• • • • • •

CLASSE INDUSTRIAL; 
EXTERIORES

• • • •

SOLUÇÃO DE VALOR • •

COMPACTA FINA FINA • •

ALTOS NÍVEIS DE
DESEMPNEHO/GANHO (DB)

• • •

POLARIZAÇÃO D/I 

Circular

D/I 

Circular/

Dual

D/I 

Circular

D/I 

Circular

I 

Circular

I 

Circular

I 

Circular

I 

Circular

NOTAS: A etiqueta e a especificação sobre frequência da antena é uma característica da resposta da frequência de pico da antena. O 

leitor RFID,

sempre que tenha sido instalado por um especialista e devidamente selecionado para o país onde será implantado, emitirá a frequência 

de

transmissão/recepção real para garantir o cumprimento da regulamentação vigente no país. A especificação de frequência real da 

antena

não é essencial para o cumprimento regulamentar.

Tanto a AN400 como a AN200 funcionam perfeitamente em grande parte das aplicações que utilizam frequências EU.

ESPECIFICAÇÕES

AN200 AN400 AN480

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSÕES SEM 
PARAFUSOS PARA
INSTALAÇÃO (L X A X P):

281,9 mm x 281,9 mm

x 48,3 mm

(11,1” x 11,1” x 1,9”)

717 mm x 317 mm x 38

mm

(28,3” x 12,5” x 1,5”)

259,1 mm x 259,1 mm x 33,5 mm

(10,2” x 10,2” x 1,32”)

DIMENSÕES COM 
PARAFUSOS PARA
INSTALAÇÃO (L X A X P):

281,9 mm x 281,9 mm

x 48,3 mm

(11,1” x 11,1” x 1,9”)

717 mm x 317 mm x 

57,15 mm

(28,3” x 12,5” x 2,25”)

259,1 mm x 259,1 mm x 50,3 mm

(10,2” x 10,2” x 1,98”)

CONECTOR “N” fêmea “N” fêmea (2) “N” fêmea



POSIÇÃO DO CONECTOR Posterior Em espiral

SUPORTE DE MONTAGEM Disponível em separado

PESO 1,36 kg (3 lbs) 3,2 kg (7 lbs) 1,13 kg (2,5 lbs)

CARCAÇA Alumínio com 

cobertura de plástico

Alumínio com 

cobertura de 

policarbonato

Alumínio com cobertura de 

plástico branca

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

FAIXA DE FREQUÊNCIA 900-928 MHz 865-956 MHz

GANHO 6.0 dBiL 6.0 dBiL

VSWR (PERDA DE 
RETORNO)

1.22 : 1(20 dB) 1.3 : 1

RELAÇÃO ENTRE A PARTE 
DIANTEIRA E A POSTERIOR

> 10dB 18dB

POLARIZAÇÃO LHCP ou RHCP Porta1: RHCP; Porta2: 

LHCP

LHCP ou RHCP

AMPLITUDE DO FEIXE 3DB 60° 60° 65°

POTÊNCIA MÁXIMA 20 watts 10 watts 2 watts

IMPEDANCIA NOMINAL 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm

RELAÇÃO AXIAL < 3 db 3.5 dB 1.5 dB

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMENTO

-40°C - 65°C (-40°F - 149°F) -25°C - 70°C (-13°F - 158°F)

VEDAÇÃO AMBIENTAL Orifícios de drenagem IP54

TEMPERATURA DE 
ARMAZENAMENTO

-40°C - 70°C (-40°F - 158°F)

VIBRAÇÃO IEC-68-2-6 (10 a 150 Hz, 0,5 g, uma hora em cada 

um dois eixos) (vibração aleatória)

Serie IEC-68

UMIDADE IEC-68-2-30 (-25° - 40°C/77° - 104°F) ciclos de 

24 horas com 90% de umidade relativa

IEC 68-2-30

CUMPRIMENTO

CUMPRE COM O TAA SIM NÃO

ISOLAMENTO PORTA A 
PORTA

38dB

ESPECIFICAÇÕES

AN610 AN620

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSÕES (L X A X P): 275 mm x 214 mm x 12 mm

10,8” x 8,42” x 0,47”

259,1 mm x 259,1 mm x 33,5 mm

(10,2” x 10,2” x 1,32”)

CONECTOR “N” fêmea

POSIÇÃO DO CONECTOR Lateral

SUPORTE DE MONTAGEM Orifícios de montagem integrados

PESO 0,6 kg (1,3 lbs) 1 kg (2,2 lbs)

CARCAÇA Kydex de excelente qualidade

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS



FAIXA DE FREQUÊNCIA 864-868 MHz (versão UE)

902-928 MHz (versão EUA)

GANHO 1.0 dBiL 4.0 dBiL

VSWR (PERDA DE 
RETORNO)

1.4 : 1

RELAÇÃO ENTRE A PARTE 
DIANTEIRA E A POSTERIOR

18 dB 22 dB

POLARIZAÇÃO LHCP

AMPLITUDE DE FEIXE 3DB 80° em ambas fases 75° horizontal; 48° vertical

POTÊNCIA MÁXIMA 6 watts

RELAÇÃO AXIAL < 2 dB

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMENTO

-30°C - 65°C (-22°F - 149°F)

VEDAÇÃO AMBIENTAL IP-65

TEMPERATURA DE 
ARMAZENAMENTO

-40°C - 70°C (-40°F - 158°F)

VIBRAÇÃO IEC-68-2-6 (10 a 150 Hz, 0,5 g, una hora en cada uno de los dos ejes) (vibración aleatoria

)

UMIDADE IEC-68-2-30 (-25° - 40°C/77° - 104°F) ciclos de 24 horas con 90% de humedad relativa

AN710 AN720

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSÕES SEM 
PARAFUSOS PARA 
INSTALAÇÃO (L X A X P):

146,05 mm x 146,05 mm x 17,53 mm

5,75” x 5,75” x 0,69” 132,8 mm x 132,8 mm x 18,1 mm

5,2” x 5,2” x 0,7”

DIMENSÕES COM 
PARAFUSOS PARA 
INSTALAÇÃO:

N/A

CONECTOR “N”fêmea 000

POSIÇÃO DO CONECTOR Em espiral Posterior

SUPORTE DE MONTAGEM Inclui suporte articulado

PESO 0,5 kg/1,1 lbs 0,37 kg/0,8 lbs

CARCAÇA Plástico ABS branco Alumínio com cobertura de 

plástico branca

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

FAIXA DE FREQUÊNCIA 900-928 MHz (EUA) & 867-870 MHz (UE) 900-928 MHz (EUA) & 865-868 

MHz (UE)

GANHO 3.0 dBiL EUA./Canadá: 3.0 dBiL; Europa: 

3.5 dBiL

VSWR (PERDA DE 
RETORNO)

2 : 1 1.5 : 1

RELAÇÃO ENTRE A PARTE 
DIANTEIRA E A POSTERIOR

> 10dB 8db

POLARIZAÇÃO LHCP

AMPLITUDE DE FEIXE 3DB 80° 100°



POTÊNCIA MÁXIMA 10 watts

RELAÇÃO AXIAL < 3 db 2 dB

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMENTO

-30°C - 70°C (-22°F - 158°F) -25°C - 70°C (-13°F - 158°F)

VEDAÇÃO AMBIENTAL IP 65 Ventilado IP67

TEMPERATURA DE 
ARMAZENAMENTO

-40°C - 70°C (-40°F - 158°F) -40° - 70°C (-40°F a 158°F)

VIBRAÇÃO EN 61373, IEEE 1478, Mil-810G MIL-STD-810

UMIDADE Não especificado IEC-68-2-30

CUMPRIMENTO

CUMPRE COM TAA SIM

O conserto de antenas RFID Zebra para leitores fixos pode requerer a utilização de peças proprietárias da Zebra (e/ou informação 

proprietária da Zebra). A Zebra venderá essas peças (e proporcionará essa informação proprietária) somente para clientes usuários

finais para autosserviço. Esta disposição é válida para os EUA. Se você está fora dos EUA e deseja obter mais informações a 

respeito, entre em contato com seu gerente de contas Zebra ou com um representante de Atendimento ao Cliente Local da Zebra.

©2015 ZIH Corp e/ou seus afiliados. Todos os direitos reservados.

Zebra e a cabeça estilizada da Zebra são marcas registradas da ZIH Corp., registradas em diversas jurisdições em todo o mundo. Todas as outras marcas registradas pertencem a 

seus respectivos proprietários.
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