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APLICAÇÕES

Acelerômetro para rastreamento 
baseado em movimento inteligente

Medidor de bateria integrado para 
monitoramento remoto da vida útil da 
bateria e previsões de vida restante

Compatível com baterias LTC para 
rastreamento em temperaturas extremas

Alimentado por 3 pilhas AA com até 7 
anos de vida útil da bateria

Proteção IP67 à prova de 
intempéries e ultra-resistente com 
design compacto e ergonômico

Dispositivo de rastreamento GPS / 
GLONASS de alta precisão

RECURSOS

Os mais vendidos! Dispositivo de rastreamento GPS 

ultra-resistente e de longa duração, alimentado por bateria, 

com bateria de até 7 anos para rastreamento de ativos de 

APREENTAÇÃO

PlugMe
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PlugMe
Gerencie, monitore, configure, depure, atualize e 
reinicie dispositivos remotamente de nosso sistema de 
gerenciamento de dispositivos baseado em nuvem.

SERVIDOR OEM

Configure os parâmetros do dispositivo, como batimentos 
cardíacos, configurações de movimento e acelerômetro e 
muito mais para se adequar a qualquer aplicativo de 
rastreamento.

FLEXIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO

GERENCIAMENTO

DETECÇÃO DE INCLINAÇÃO Relatório de ângulo de 1 eixo, detecção de ponta e 
contagem de rotação.

Dispositivos estacionários entram no modo de hibernação, 
mudando a taxa de atualização para apenas duas vezes 
por dia até que ocorra movimento para conservar a vida 
útil da bateria e otimizar o uso de dados.

MODO SLEEP

Capture horas de funcionamento com base no movimento 
para compreender e otimizar a utilização de ativos.

HORA MÁQUINA LIGADA

Mude para o modo de recuperação em caso de roubo ou 
perda para ativar o rastreamento em tempo real em 
intervalos de 30 segundos para a recuperação de ativos.

MODO EMERGENCIAL

Defina lembretes com base na distância percorrida e 
horas de funcionamento para reduzir os custos de 
manutenção e reparo.

PREVENÇÃO DE MANUTENÇÃO

Configure os parâmetros para enviar atualizações com base 
em intervalos de tempo definidos (1x, 3x, 5x por dia, etc.) ou 
quando ocorre movimento. A tecnologia de rastreamento 
adaptável detecta quando o dispositivo está em movimento 
e aumenta a taxa de atualização, fornecendo detalhes 
quando você precisa, enquanto conserva a bateria quando 
está parado.

PERIÓDICO OU BASEADO EM MOVIMENTO

Configure alertas de detecção de impacto quando as forças 
g forem excedidas por um limite definido pelo usuário.

DETECÇÃO DE IMPACTO

As cercas geográficas podem ser baixadas diretamente 
para o dispositivo, para ações e alertas baseados em 
localização aprimorados. Máximo de 100 cercas 
geográficas com até 100 pontos por cerca geográfica.

DOWNLOAD DA GEOCERCA 

Crie cercas geográficas personalizadas e alertas se um ativo 
entrar ou sair de locais específicos. 

GEORREFERENCIAMENO

Medidor de bateria integrado para monitorar o uso da 
bateria e as previsões de vida restante.

MONITORAMENTO DA VIDA DA BATERIA

AUTO-APN O Auto-APN permite que o dispositivo análise o cartão SIM 
e selecione os detalhes corretos do APN em uma lista 
pré-carregada no firmware do dispositivo.

DIFERENCIAIS

Armazene semanas de registros se o dispositivo estiver fora da 
cobertura de celular. Capacidade de armazenamento por mais 
de 10 dias de registro contínuo de 30 segundos.

MEMÓRIA FLASH

O LED de diagnóstico indica o status da operação.DIAGNÓSTICO DO LED

Acelerômetro de 3 eixos para detectar movimento, 
aceleração, eventos de alta força G e muito mais.

3-EIXOS DE ACELERÔMETRO

InternaCELULAR ANTENA

InternaGPS ANTENA

-20 ° C a + 60 ° C
Para operação em temperaturas extremas, use baterias LTC.

TEMPERATURA EM OPERAÇÃO

Compacto e ocultável. Múltiplas opções de instalação para 
proteger o dispositivo de maneira fácil e oculta em ativos com 
parafusos, porcas, braçadeiras de cabos, rebites e muito mais.

INSTALAÇÃO

Proteção com classificação IP67 garante que o dispositivo 
possa resistir a poeira fina, spray de alta pressão, 
submersão por 30 minutos em 1 m de água e temperaturas. 

IP DE PROTEÇÃO

Proteção ultra-resistenteHABITAÇÃO

194gPESO

 108 x  86 x  31mmDIMENSÃO

MECÂNICA E DESIGN

<10uA *
* Corrente média na configuração de energia mais baixa.

CORRENTE MODO SLEEP

5-16V DCINPUT VOLTAGEM

POTÊNCIA

Fallback da torre de celular para posicionamento 
quando o GPS falha.

LOCALIZAÇÃO DA TORRE DE CELULAR

Os sinais de GPS são reforçados por um amplificador de 
baixo ruído (LNA) exclusivo, permitindo a operação onde 
outras unidades falham.

AMPLIFICADOR DE BAIXO RUÍDO

GNSS auxiliando dados (como efemérides, tempo, posição) 
para um Time To First Fix (TTFF) mais rápido.

ASSISTNOW OFFILINE

-167dBM líder de mercado em desempenho e rastreamento.SENSIBILIDADE DE RASTREAMENTO

Receptor de 72 canais de alta CANAIS

Simultâneo GPS / GLONASSCONSTELAÇÃO

uBlox EVA-M8MÓDULO

LOCALIZAÇÃO

Lithium (LiFeS2)
Lithium Thionyl Chloride (LTC)

SUPORTA BATERIAS TIPO

Até 7 anos de vida útil da bateria com o envio de 
1 mensagem uma vez ao dia / quantidade de envio de 
mensagens configurável.

VIDA DA BATERIA

3 x AABATERIAS SUBSTITUÍVEIS PELO 

BATERIAS

Micro 3FF SIM internoTAMANHO E ACESSO DO SIM

O Modem uBlox SARA-R410M opera em todas as 
principais bandas globais LTE-M e NB-IoT.

Bandas LTE suportadas:
1 *, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 26 *, 28
(* bandas de roaming)

4G LTE-M / NB-IoT

2G: SARA-G350-02S-01
850/900/1800/1900 MHz

2G

CONECTIVIDADE
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Entre em contato conosco para obter 
uma lista completa de especificações 
de conformidade e documentação 
para sua região.

4G - FCC, ISED, ACMA (DoC), PTCRB, AT&T, VERIZON, CE 
(DoC), Teste Ambiental (Temperatura, Choque, Vibração)
2G - ICASA, CE (Doc).

CERTIFICAÇÕES

Garantia do fabricante de um ano.GARANTIA DO FABRICANTE

GARANTIA

Criptografia AES-256 de nível militar do dispositivo ao 
servidor OEM para proteger a integridade e a 
confidencialidade dos dados telemáticos.

Os dados encaminhados para sistemas de terceiros são 
enviados via HTTPS para segurança de ponta a ponta.

SEGURANÇA DE DADOS

SEGURANÇA

Webhook, TCP ou HTTPS, opções de integração 
direta e de divisão de dados.

INTEGRAÇÃO

INTEGRAÇÃO
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