
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS DE ULTRA ALTA 
DEFINIÇÃO DATAMAN 262
Leitor de alto desempenho para códigos de barras ultra pequenos de 
marcação direta na peça (DPM)

Nas indústrias inovadoras de eletrônicos e dispositivos médicos, as peças e componentes são cada vez menores. Com 
pouca superfície para marcar códigos 2-D para fins de identificação e rastreamento, o tamanho das células de código de 
marcação direta na peça (DPM) muitas vezes acaba sendo de 1 mil (25 μm) de tamanho ou menos.

Para decodificar confiavelmente esses códigos de barras 2-D ultra pequenos, empresas tradicionalmente utilizam grandes 
sistemas compostos de muitos componentes individuais, como um leitor de código de barras de alta resolução, lentes 
telecêntricas caras e iluminação externa.

O custo, a configuração e o rastro desses sistemas muitas vezes não são viáveis.

Solução aprimorada para leitura de códigos 2-D ultra pequenos
O leitor de código de barras de montagem fixa DataMan 262 Ultra High Definition 
(UHD) foi projetado para ler os códigos DPM mais pequenos e bem marcados 
de 0,7 mil (18 μm). Algoritmos avançados como o 2DMax® com a tecnologia 
PowerGrid™ decodificam códigos danificados ou mal impressos, mesmo com violações  
de zonas de silêncio ou padrões de detecção e de sincronização ausentes.

Tamanho compacto com iluminação e óptica integradas
O leitor de código de barras DataMan 262 UHD é uma solução de definição ultra 
alta multifuncional com um tamanho compacto, eliminando a necessidade de sistemas 
maiores e mais caros. A iluminação e a óptica poderosas e integradas oferecem a mais alta 
resolução e qualidade de imagem para leitura confiável dos códigos 2-D mais pequenos.

Configuração e operação fáceis
A configuração é rápida e fácil com botões de ajuste e disparador automáticos e opções 
de comunicação Ethernet ou RS-232. Além disso, o pequeno tamanho do leitor permite 
a instalação em espaços de aplicação apertados.
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Empresas em todo o mundo confiam na visão e identificação da Cognex para 
otimizar a qualidade do produto, reduzir custos e controlar a rastreabilidade.
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ESPECIFICAÇÕES
Códigos 1-D Sim

Códigos 2-D Sim, até um tamanho bem marcado 
de 0,7 mil (18 μm)

Algoritmos 1DMax® com Hotbars® II e 2DMax com PowerGrid
Resolução de Imagem 1280 x 1024
Sensor de Imagem 1/3 polegadas CMOS
Distância de trabalho 30 mm
Campo de visão 7.0 mm x 5.3 mm
Tamanho mínimo do módulo 0.7 mil (18 μm)
Aquisição Até 60 imagens completas/seg.
Taxa de Decodificação 
Máxima Até 45 leituras/seg.

Opções de Lentes 25 mm, f/6.0
Botões de Gatilho e Ajuste Sim, configuração rápida de ajuste inteligente
Entradas Distintas 2
Saídas Distintas 4
Saídas de Status 5 LEDs de status

Iluminação No eixo (campo claro) e fora do eixo 
(campo escuro de baixo ângulo)

Comunicações Ethernet com protocolos industriais, RS-232
Alimentação 24 VDC +/- 10%
Consumo de Energia <3.0 W (alimentação externa)
Material Alumínio e policarbonato
Peso 142 g
Dimensões 142 mm x 78 mm
Temperatura Operacional 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F)
Temperatura de 
Armazenamento -10 °C–60 °C (-14 °F–140 °F)

Umidade Operacional e de 
Armazenamento <95% (sem condensação)

Proteção IP40
Certificação RoHS Sim
Aprovações (CE, UL, FCC) Sim
Sistema Operacional Windows® 7 e 10

Solução tudo em um
O leitor de código de barras DataMan 262 UHD 
possui avançados algoritmos de decodificação, 
iluminação e óptica integradas, botões de 
sintonia e disparador automáticos e protocolos 
de comunicação Ethernet e RS-232 padrões.

Medidas 142 mm x 78 mm para 
pequenos espaços de aplicação

Os botões de ajuste e gatilho aceleram 
a instalação e a configuração

Iluminação integrada 
no eixo e baixo ângulo

Óptica poderosa para ler os 
menores códigos 2-D DPM de 
até 0,7 mil (18 μm)


