
 

Identix Catena é uma solução de 
baixo custo que amplia a 
capacidade de conexão de antenas 
RFID nos leitores e gateways UHF 
Identix. 

Com o Identix Catena é possível 
conectar até 32 antenas RFID num 
mesmo equipamento, que o torna 
uma solução ideal para aplicações 
onde seja necessário o uso de 
muitas antenas tais como zonas 
contínuas de leitura, prateleiras e 
armários RFID inteligentes. 

A solução Identix Catena é simples 
de instalar e fácil de gerenciar. 
Basta conectar a saída do leitor 
RFID Identix na entrada do Catena 
por meio de um cabo coaxial de RF, 
que este é identificado e 
gerenciado automaticamente. 

O mesmo cabo coaxial é utilizado 
para enviar os sinais de controle e 
alimentação do Catena, eliminando 
dessa forma a necessidade de 
cabos dedicados para energia e 
comutação das antenas. Com essa 
arquitetura as portas de GPIO do 
leitor também são preservadas.  

Especificações Técnicas 

• Multiplexador de antenas RFID UHF 8:1 

• Frequência de operação 850Mhz-
930Mhz 

• Uma entrada com conector RF SMA 
fêmea 

• Oito saídas com conector RF SMA 
fêmea 

• Potência máxima de entrada 34dBm 

• Perda por inserção 1.3dB (típico) 

• Isolamento entre portas 36dB (típico) 

• VSWR 1.1:1 (típico) 

• Tempo interno de comutação entre 
portas pelo Catena: <180 µs 

• Tempo de comutação entre portas pelo 
leitor Identix ~50ms 

• Perda estimada para o cabo de RF com 
10m de comprimento. Modelo de cabo: 

o RG58 – 7.6dB para 10m 
o LMR240 – 2.7dB 
o LMR400 – 1.4dB   

• Possui LEDs indicativos de atividade 
para cada antena individual e um LED 
RGB de sinalização para o conjunto 

• Alimentação de +5VDC fornecida 
diretamente pelo leitor Identix 

• Dimensões: 100 x 60 x 30 mm 

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

• Peso aproximado 100g 

• Grau de proteção IP52 

• Homologações: FCC e Anatel 

CARACTERÍSTICAS  
 
• Multiplexador de antenas RFID de alto 

desempenho 
• Possui uma entra e oito saídas de RF  
• Permite a instalação de até 32 antenas por 

leitor 
• Possibilita o controle individual de potência e 

sensibilidade para cada antena conectada 
• Não requer cabos separados para 

alimentação DC 
• Baixo custo 
• Simples de escalar 
• Fácil de instalar 

para mais informações visite 

identix.com.br 

Identix Catena® 

Multiplexador de antenas para leitores e gateways UHF RFID Identix 


