
 

O Identix EZR2000 é Gateway IoT de 
alto desempenho e baixo custo 
voltado para diferentes tipos de 
aplicações: logística, indústria, varejo, 
hospitais entre outras. 

É um equipamento robusto, imune a 
interferências, que possui recursos 
avançados como DRM (Dense Reader 
Mode) e Carrier Cancellation só 
encontrados em leitores de custo 
muito superior. Tais recursos 
permitem a leitura eficiente e 
confiável de tags nas condições mais 
adversas como a presença de outros 
leitores UHF nas vizinhanças e fontes 
externas de ruído. 

O módulo GPIO integrado de alta 
potência para a conexão de sensores e 
atuadores, elimina a necessidade de 
dispositivos externos, reduzindo o 
custo total de instalação do sistema. 

Possui recursos para integração com 
sistemas de localização indoor em 
tempo real (RTLS) por meio de WiFi e 
BLE, podendo funcionar como scanner 
WiFi, Beacon BLE ou gateway para 
Beacons. ** funcionalidade disponível 
a partir da versão 2.0 do firmware 

Especificações Técnicas 
• Gateway IoT com RFID UHF, WiFi e 

Bluetooth/BLE integrados 

• Leitor RFID UHF ISO18006-C com quatro 
portas de RF (SMA-F) 

• Chipset Impinj R2000 com DRM (Dense 
Reader Mode) e Carrier Cancellation 

• Taxas de leitura RFID 
o 650 tags por segundo 

FM0, 6.25 us Tari, 400 kHz 
o 160 tags/s em modo DRM 

M4, 25 us Tari, 250 kHz 

• Potência de saída de 5 a 31,5dBm, 
configurável em incrementos de 0,5dBm 

• Sensibilidade de leitura -74dBm 

• Uma porta Ethernet PoE de 100Mbps 
802.3af (CLASS 3 PoE 12.95w), compatível 
com switches e injetores 802.3af/at e 
PrePoE 

• Uma porta serial RS485 

• Quatro GPIOs integrados (2 GPIs e 2 
GPOs), opto isolados, MOSFET de +5VDC a 
+36VDC 

• Uma porta GPO com relê integrado 

• Buzzer integrado de 110dB e dois LEDs 
RGB de alta luminosidade para alarmes 

• WiFi 802.11n, Bluetooth 4 e BLE 
integrados em um único rádio de 2.4Ghz 

• Alimentação de +9 a +28VDC 

• Dimensões: 152 x 125 x 34 mm 

• Temperatura de operação: -20 a +50°C. 
Umidade de 5% a 95%, sem condensação 

• Peso aproximado 550g 

• Grau de proteção IP52 

• Homologações: FCC e Anatel 

C AR AC T E R Í S T IC AS  
• Leitor RFID UHF ISO18006-C de alto desempenho 

• Possui potência máxima de 31,5dBm e sensibilidade de 

leitura de -74dBm 

• Quatro portas de RF com injeção de DC 

• Suporte regulatório para diferentes regiões de operação, 

incluindo FCC (EUA), Anatel (Brasil) e ETSI (Europa) 

IN T E R FA C E S  
• Uma porta Ethernet RJ45 PoE 100Mbps para dados 

• WiFi, Bluetooth 4.1 e BLE integrados 

• Uma porta RS485 para dados 

• GPIO – duas entradas e duas saídas opto isoladas 

• Um relê tipo contato seco integrado 

• Dois LEDs RGB e de alta luminosidade e campainha 

(buzzer) de 110dB integrada para alarmes 

• Alimentação por fonte DC ou PoE 

 

IN T E G R AÇ Ã O  
• Possui software CONNECTIX embedded para envio de 

dados por MQTT, Sockets ou Web Sockets 

• Integração imediata com serviços em Cloud: Amazon 

AwS, IBM Bluemix, Google Cloud, Microsoft Azure e 

outros 

• Envio de dados por porta serial RS485  

 

S E G U R A N Ç A  
Provê armazenagem segura de chaves, confidencialidade, 

integridade e autenticação por meio de criptografia acelerada 

por hardware e co-processador ATECC508A  

• AES / SHA2 / Criptografia de Chaves Elípticas / RSA-4096 

• Suporte ao padrão NIST P256 de Curvas Elípticas 

• Algoritmo SHA256 com opção HMAC 

• Armazenamento seguro de até 16 chaves criptográficas 
para mais informações visite 

identix.com.br 

Identix EZR2500® 

Gateway IoT RAIN RFID com software CONNECTIX 


