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JADE™ X7

CARACTERÍSTICAS INTEGRAÇÃO DO SISTEMA

PORTAL SCANNER  COM TECNOLGIA 
DE IMAGEM INTELIGENTE DE ALTO 
DESEMPEMHO PARA LEITURA 
AUTOMATIZADA
O portal de entrada Jade™ X7 da Datalogic 
é o primeiro scanner, no mundo, de 
geração de imagens de alto desempenho e 
totalmente digital a ser desenvolvido para 
uma fácil integração com um sistema de 
pagamento no caixa, de maneira totalmente 
automatizado. 
O scanner Jade X7 aproveita-se das mais 
recentes tecnologias de geração de imagens 
e possui um projeto moderno e premiado 
que permite que uma solução de leitura 
automatizada tenha um visual aberto e 
minimalista. 
Os sistemas de leitura automatizados 
definem um novo padrão para uma leitura 
com alto rendimento e sem o uso das 
mãos. Para alcançar estes resultados 
revolucionários no pagamento na frente da 
loja, os itens são colocados em qualquer 
posição em uma esteira rolante.  À medida 
que os itens se movimentam pelo “scanner” 
de entrada Jade X7, os códigos de barras são 
lidos em todos os lados do item, incluindo 
a parte inferior. A funcionalidade avançada 
de captura de dados do scanner Jade X7 
também identifica itens sem códigos de 
barras que podem ser lidos, fornecendo 
imagens detalhadas totalmente coloridas. 
Sensores avançados medem a velocidade, 
formato e posição dos itens. O software 
JadeAssist usa tais dados para ajudar a 
indicar se os itens estão empilhados..    
GERAÇÃO DE IMAGENS INTELIGENTE
Equipado com vários microprocessadores 
ARM, o scanner de entrada Jade X7 captura 
e processa imagens em uma velocidade 
excepcionalmente rápida enquanto lida 
facilmente com as operações de outros 
periféricos. O desempenho é maximizado 
ainda mais com o uso de geradores de 
imagem estrategicamente posicionados 
e com o uso da Illumix™, a tecnologia de 
iluminação patenteada da Datalogic, para 
fornecer uma geração de imagens com alta 
velocidade.
Além de ler códigos de barras por meio 
de geração de imagens digitais, o scanner 
Jade X7 também é capaz de identificar 
itens usando a tecnologia integrada ViPR® 
(reconhecimento visual de objetos) e o 
software JadeASSIST para aumentar ainda 
mais as taxas de captura na primeira 
passagem pelo scanner.

• Geração avançada de imagens digitais em 
todos planos de leitura

• A identificação de itens usando a tecnologia 
integrada ViPR® identifica itens com códigos 
de barra de difícil leitura

• Leitura ininterrupta de todos os códigos de 
barras com áudio de confirmação de leitura e 
confirmação visual integrados 

• Confirmação visual e audível controlada 
a partir do servidor com arquivos WAV 
personalizáveis

• Tela VGA colorida sensível ao toque 
• Entrada com abertura ampla para acomodar 

itens muito grandes
• Projeto industrial premiado
• Trabalha com velocidades de esteira de até 34 

cm/segundo ou 67 pés/minuto
• Identifica itens individualmente mesmo 

quando há pouco espaço e em qualquer 
posição na esteira rolante

• Prato de transição da esteira em vidro DLC e kit 
para montagem no checkout (opcional)

• Serviço de autodiagnóstico e funções de reparo
• Estratégia para reparo e atendimento in-loco
• Capacidades para atualização remota

O scanner de entrada Jade X7 é 
projetado para ser facilmente 
integrado em uma solução 
de leitura completamente 
automatizada.  
INTEGRAÇÃO MECÂNICA
• Projetado para uma integração 

mecânica simples com vários 
projetos de caixa. Tal integração 
permite que a unidade seja 
instalada e receba manutenção 
de forma fácil e rápida. O placa 
de transição e o kit de montagem 
opcionais oferecem uma transição 
uniforme e confiável entre as 
esteiras de entrada e saída do 
caixa. 

INTEGRAÇÃO DE SOFTWARE
• Disponibilizamos uma 

especificação de interface de 
servidor detalhada que descreve 
as minúcias da integração 
de software. A interface do 
software oferece configurações e 
diagnósticos remotos avançados 
da unidade. A interface do servidor 
também suporta reconhecimento 
de objetos ViPR na unidade Jade.
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S CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO

CÓDIGOS LINEARES/1D  Autodescrimina todos codes padrões 1D 
incluindo códigos lineares  GS1 DataBar™ .

CÓDIGOS “STACKED”  EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Expandindo
  Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar 

Stacked Omnidirecional

ELÉTRICA
REQUERIMENTO DE FONTE
DE ALIMENTAÇÃO CA  Alimentação CA: 100 - 240 VCA, 50-60 Hz
  Consumo de energia: Em operação (nominal):  

130 Watts
  Modo de espera: 84 Watts

AMBIENTE
ILUMINAÇÃO AMBIENTE  0-86.000 lux
UMIDADE (SEM CONDENSAÇÃO) 5 - 95%
PROTEÇÃO ESD  (DISCARGA AÉREA)  25kV
TEMPERATURA  Operação: 10 a 40 °C / 50 a 104 °F
  Armazemanento/Transporte: -40 a 70 °C /  

-40 a 158 °F

INTERFACES
INTERFACE Servidor com portas (2x) alimentadas USB 2.0 

(alta velocidade) tipo A; 
  Soquete de conexão modular 8P8C, 
  TIA/EIA-568-C 1000BASE-T/100BASE-TX (2x), 
  100BASE-T (1x); Ethernet IEEE 802.3

CARACTERÍSTICAS ÓTICAS
PRATO DE TRANSIÇÃO PARA 
O VÃO DA ESTEIRA  Vidro carbono tipo diamante (DLC): 
  Vidro otimizado de alta transmissibilidade para 

desempenho de geração de imagens
  Kit de montagem do prato de transição para 

O vão da esteira: Suportes de montagem 
ajustáveis para o prato de transição com 
sensores integrados para passagem pelo prato 
de transição 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
DIMENSÕES  Acima da esteira rolante:
  Altura: 71,0 cm / 28,0 pol.
  Comprimento: 86,0 cm / 34,0 pol.
  Largura: 69,0 cm / 27,0 pol.
  Abaixo da esteira rolante:
  Altura: 38,0 cm / 15,0 pol.
  Comprimento: 81,0 cm / 32,0 pol.
  Largura: 48,0 cm / 19,0 pol.
  Abertura da entrada: 43,0 cm x 43,0 cm /  

17,0 in x 17,0 in
INDICADORES  Áudio: Agudos e volume ajustáveis; saída de sinal 

estéreo para alto-falantes com alimentação 
remota; formato de arquivo WAV

  Visual: indicador multicolorido integrado (2x)
  porta de e/s para indicadores multicoloridos 

remotos (a indicação visual e auditiva pode ser 
ativada por meio de comandos no servidor)

  Interface do usuário: Tela VGA colorida sensível ao 
toque

DESEMPENHO DE LEITURA
COBERTURA DA ÁREA DE LEITURA Leitura uniforme de todos os códigos de barras 

nos itens  pelos seis lados; identificação de 
itens usando a tecnologia integrada ViPR® 
(reconhecimento visual de objetos) e o software 
JadeASSIST

ESPAÇAMENTO DOS ITENS Espaçamento mínimo de 2,5 cm/1 pol. em 
qualquer direção para a identificação de itens 
individuais

  Espaçamento mínimo de 10 cm/4 pol. em 
qualquer direção para uma leitura ideal

VELOCIDADE DA ESTEIRA Mínimo: 200 mm por segundo/40 pés por minuto
  Máximo: 340 mm por segundo/67 pés por minuto
CAPTURA DE DADOS  Imagens SXGA coloridas dos itens;
  Marcação de itens individuais na imagem; 

Medição de velocidade dos itens; 
  Altura, largura e comprimento dos itens; 
  Verificação de volume para identifica itens 

empilhados;  
  Aprendizagem automática dos volumes e 

imagens dos itens para reconhecimento de 
objetos

REGULAMENTAÇÕES E SEGURANÇA
AGENCIAS APROVADORAS  O produto possui as seguranças e aprovações 

regulamentares necessárias para seu uso
  A completa lista de certificações pode ser 

acessada através  do Guia de Referência Rápida 
para este produto..

EMISSÕES  Emissões nos EUA; FCC Classe A,  EN 55022 
(Classe A)

LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS  Atende a China RoHS; Atende a CE RoHS; 
  Atende a R.E.A.C.H. - EC1907/2006
CLASSIFICAÇÃO DO LASER  Cuidado com Radiação do Laser – Não olhe 

diretamente ao feixe; 
  EN 60825 Classe 1; IEC 60825 Classe 1
CLASSE DO LED  IEC 62471-1: 2007  Grupo de Risco 1
SEGURANÇA  padrão binacional UL/CSA UL60950-1 2.ª ed.; 

norma europeia EN60950-1:2011/A12 e 
IEC60950-1 2.ª ed.

UTILITÁRIOS 
TESTE JADE  Software utilitário para teste, calibração e 

configuração.
JAVAPOS  Os utilitários JavaPOS podem ser baixados sem 

custo adicional. 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE VALOR
RELATÓRIO DE DESEMPENHO  JADE Captura das estatísticas de rótulos e 

dados de itens por corredor usando o software 
JadeASSIST

GARANTIA  
GARANTIA  1 ano
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