SPOT CORPORATIVO
Os aparelhos SPOT oferecem tecnologia satelital confiável e acessível para
serviços de rastreamento e compartilhamento de localizações, envio de
mensagens e função S.O.S. para centenas de milhares de usuários ao redor
do mundo.

SPOT GEN4

TM

MENSAGEIRO GPS SATELITAL
SERVIÇOS DE RASTREIO APRIMORADOS
INTERVALOS DE RASTREIO PERSONALIZÁVEIS
Configure o seu SPOT Gen4 para enviar suas localizações conforme o
ritmo da sua atividade em intervalos de 2.5, 5, 10, 30 ou 60 minutos.
É necessária contratação do Rastreio Extremo para rastreio em 2.5 minutos.
RASTREIO ATIVADO POR MOVIMENTO
Um sensor de vibração faz com que o SPOT envie suas localizações
GPS quando você estiver em movimento e suspenda quando você parar.
Isso permite economia de bateria e evita duplicidade de posições.
RASTREIO CONTÍNUO
O SPOT Gen4 continua enviando suas localizações até você suspender
a função ou desligar o aparelho.

SPOT GEN4™

FUNÇÕES
AJUDA
Peça ajuda para os seus contatos pessoais com sua localização GPS em
situações que não envolvam risco de vida.
RASTREIO
Automaticamente envie e salve suas localizações e permita que contatos
acompanhem seu progresso utilizado o SPOT My Globalstar.
CHECK-IN
Deixe seus contatos saberem onde você está e que você está bem com
mensagens predefinidas.
MENSAGEM PERSONALIZADA
Mantenha-se em contato e deixe que outros saibam onde você está
com uma mensagem predefinida com sua localização GPS.
S.O.S.
Com o apertar do botão S.O.S., o serviço 24hrs de busca e resgate
global da SPOT fornece suas coordenadas GPS para autoridades locais,
acionando a resposta mais rápida possível à sua emergência.

TIPOS DE BATERIA
•
•

4 pilhas AAA Energizer Ultimate de Lítio (L92)
4 pilhas AAA Energizer de Níquel recarregáveis (NH12)
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BATERIA DE LONGA DURAÇÃO
Envie 1.250 mensagens de check-in e personalizadas com um
único jogo de pilhas de lítio.

ESPECIFICAÇÕES
COMPRIMENTO: 8,83 cm LARGURA: 6,76 cm
ESPESSURA: 2,36 cm
PESO: 142g já com as pilhas de lítio
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30° C a 60° C
ALTITUDE DE OPERAÇÃO: -100m a +6.500m
CLASSIFICAÇÃO DE UMIDADE: MIL-STD-810F, temperatura entre 20° C e 60° C
mantendo UR 95%.
CLASSIFICAÇÃO DE VIBRAÇÃO: Por SAE J1455
CLASSIFICAÇÃO DE IMPERMEABILIDADE: IP68

SERVICE PLANS

FAMÍLIA DE PRODUTOS SPOT

SPOT X™

SPOT TRACE™

com tecnologia Bluetooth®

DISPOSITIVO DE RASTREIO
SATELITAL

COMUNICADOR SATELITAL
BIDIRECIONAL

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE DATOS E MAPEAMENTO
Nossos serviços de gerenciamento de dados e mapeamento fornecem
monitoramento e gerenciamento automatizados com atualizações quase em
tempo real, dando a você visibilidade de toda a operação. Mantenha e sustente
a eficiência operacional enquanto fortalece e automatiza os processos internos
para o crescimento contínuo dos negócios com o uso dos serviços SPOT My
Globalstar ou Mapeamento SPOT.
•
•
•

Rastreio ao vivo e histórico
Relatórios
Alertas

Detalhes adicionais dos planos de serviço
-Taxas extras podem ser cobradas por mensagens internacionais.
-Todos os planos de serviço tem renovação automática no final do contrato.
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•
•

Cerca Virtual
Agrupamento

