ST100

TRANSMISSOR SATELITAL
O ST100 é o lançamento mais recente em tecnologia satelital na família de
produtos de IoT Comercial da Globalstar. Foi projetado visando facilitar e
agilizar o desenvolvimento de soluções por parceiros, trazendo baixo custo,
confiabilidade, e um módulo de dados unidirecional completo ao mercado de
IoT. Basta conectá-lo à energia, realizar a configuração e instalá-lo em seu
hardware, para obter um dispositivo adequado a qualquer mercado.
A conectividade é suportada pela constelação Globalstar de satélites LEO
(baixa órbita terrestre), fornecendo cobertura global sem a necessidade de
infraestrutura terrestre adicional para transmitir os dados, resultando em
custos, tempo e esforços reduzidos em implementações ao redor do mundo.
Como o ST100 opera na rede satelital Globalstar, não se aplicam contratos de
serviço ou taxas de roaming para os diferentes países.

PRINCIPAIS FUNÇÕES
•

Modem IoT Globalstar

•

Acelerômetro de 3 eixos

•

Receptor GPS

•

Carregamento da bateria e controle de energia

•

Antena embutida combinada Satelital TX e GPS RX

•

•

Bluetooth com Economia de Energia com
antena embutida

Opções de configuração da fonte de alimentação para: baterias; painéis
solares, linha de energia

•

Alternável entre a antena embutida e uma antena externa

•

Pacote completo de firmware

•

Conector Serial

•

Processador Nordic para firmware de terceiros

•

Aprovações regulamentares: Aprovação Modular Limitada FCC,
Certificação ISED (Canadá), Certificado de Exame de Tipo CE RED

ESPECIFICAÇÕES
LARGURA

5,08 cm

COMPRIMENTO

2,54 cm

PESO

6 gramas

TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO

-30°C a 85°C

MAPA DE COBERTURA IoT COMERCIAL

NOTA: As especificações estão sujeitas a alterações,
não incluindo a bateria.

COBERTURA PRIMÁRIA
COBERTURA INTERMITENTE

Para saber mais sobre a Globalstar, visite Globlastar.com.br

Para obter mais informações sobre como as tecnologias avançadas de produtos da Globalstar podem se tornar parte
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