
Allflex Livestock Intelligence

Bastão de Leitura AWR250
O Bastão de Leitura AWR250 é uma opção econômica para quem não abre mão da qualidade.

Gestão Avançada

Memória com armazenamento de 
até 100.000 registros, separados em 
grupos;

Fácil upload e download de dados;

Exportar dados para Excel ou 
software de gerenciamento;

Ampla conectividade

Leitura de todos os tipos de 
transponders HDX e FDX-B, Brincos 
eletrônicos e bolus;

Conexão via Bluetooth e USB;

Exclusivo plug magnético para 
conexão USB;

Aplicativos para iPhone e Android 
para o gerenciamento de dados.

Uso fácil e confortável

Leve, ergonômico e proteção IP67 (à 
prova de poeira e água);

O display colorido facilita o 
gerenciamento de registros;

Leitura confiável, mesmo em 
ambientes barulhentos: 2 
indicadores LED, motor vibratório e 
alertas sonoros.



www.allflex.global/br

Bastão de Leitura AWR250 Allflex

Frequência 134.2 kHz

Tipos de transponders Compatível com HDX e FDX-B (ISO 11784 / 11785)

Alcance de leitura Aproximadamente 25 cm com um transponder HDX ou FDX-B de ø 30 mm

Sincronização Sincronização sem fio permite operação com outros leitores próximos, 
compatíveis de acordo com ISO24631-2

Interface
USB (porta COM virtual ou dispositivo de armazenamento em massa)
Módulo Bluetooth classe 1 v4.1
Modo duplo: Clássico (SPP, HID), BLE

Memória 8 GB (100.000 registros)
25 sessões com 10.000 registros cada

Fonte de alimentação
Bateria Li-ion integrada 3.4 Ah (12.6 Wh)
Carregamento interno via USB máx. 4 horas com carregador fornecido pela Allflex

Tela 61 mm TFT (65.000 cores)

Teclado Painel com 7 botões

Sinais e Alertas 2 LEDs de status acima do display, alto-falante e modo vibratório

Temperatura de operação -20° a 60°C

Temperatura de armazenamento -20°a 60°C

Temperatura de carregamento 0° a 45°C

Nível de proteção IP65 resistente à água e a pó

Dimensões C x L x A: 650 mm x 85 mm x 42 mm

Peso 620 gr 
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Sobre a Allflex Livestock Intelligence 
A Allflex Livestock Intelligence é a líder mundial em design, desenvolvimento, fabricação e entrega de soluções para identificação, 
monitoramento e rastreabilidade de animais. Nossas soluções focadas em dados são usadas por pecuaristas, empresas e países para 
gerenciar centenas de milhões de animais em todo o mundo. Ao fornecer informações inteligentes para gerenciamento aos produtores, 
nossas soluções os ajudam a agir em tempo hábil, de forma a cuidar da saúde e do bem-estar de seus animais, ao mesmo tempo em que 
obtêm ótimos resultados na produção para o fornecimento de alimentos saudáveis. A Allflex Livestock Intelligence faz parte do portfólio 
de produtos digitais para rebanhos da MSD Saúde Animal Intelligence. 
Por meio do seu compromisso com a Ciência para Animais mais saudáveis®, a MSD Saúde Animal oferece a médicos-veterinários, 
pecuaristas, tutores de pets e governos uma grande variedade de produtos farmacêuticos veterinários, vacinas, soluções e serviços de 
gerenciamento de saúde, além de um conjunto de produtos voltados à identificação, à rastreabilidade e ao monitoramento digital. A 
MSD Saúde Animal é dedicada a preservar e melhorar a saúde, o bem-estar e o desempenho dos animais e das pessoas.

Copyright© 2021 SCR engineers Ltd., subsidiária da Merck & Co., Inc., Kenilworth, Nova Jersey, EUA. As informações aqui contidas estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da Allflex estão estabelecidas nas declarações 
expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui deve ser interpretado como constituindo uma garantia 
adicional. A Allflex Livestock Intelligence não será responsável por erros técnicos ou editoriais ou omissões aqui contidas.

Especificações técnicas


