
SpotBot BLE  

Quando está acoplado à remessa, 
; e

 e 
claramente imputável ao longo de toda a cadeia de suprimentos.

 

� Uma maneira confiável, versá�l, simples e com ó�mo
custo-bene�cio de levar

Bosch.

� O SpotBot BLE proporciona
de uma encomenda
suprimentos. 

 SpotBot BLE fornece provas verificáveis e
uma indicação confiável de possível dano primário e
secundário.

� Monitoramento simultâneo de vários parâmetros cruciais

� Configuração individual, facilidade de uso e integração
com pouco esforço e sem necessidade de conhecimento
prévio sobre os processos de uma cadeia logís�ca.

� O SpotBot BLE agrega valor a cada etapa da logís�ca.  Ele
cria confiança entre parceiros e fornece dados
importantes para a o�mização dos processos logís�cos.
Se não houver violação dos parâmetros, o SpotBot BLE é
a prova de uma cadeia de transportes sem falhas.

� Vida ú�l da bateria de até dois anos

� Simples, robusto e com ó�mo custo-bene�cio

� Aplica�vo móvel gratuito e amigável
Impacto Umidade Temperatura Inclinação

TM

01
Website www.getrotech.com.br



TM

02

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARÂMETROS DE MEDIÇÃO 
 

 

CHOQUE UMIDADE TEMPERATURA INCLINAR 
 
 
 

VANTAGENS DE APLICAÇÃO 
• Cria transparência dentro de toda a cadeia  

de suprimentos; 
 

• Configuração e visualização simplificadas 
via aplicativo móvel; 

• Bateria com uma longa vida útil, 
resultando em menos esforço de 
manipulação. 

 
 
 

ESPECIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO 
Dimensão (AxLxP) 101.8 mm x 91 mm x25 mm 
Peso 100g 
Fonte de energia CR 123A Lithium, 1400 mAh 
Duração da bateria 2 Anos (Intervalo de 10 min. medição, +25°C) 
Classe de proteção do compartimento IP 54 
Classe de proteção elétrica III 
Intervalo de medição 1 min a 4 hours (selecionável) 
Capacidade de memória 2 anos (15 min. Ciclo de medição, uso típico) 

 
 

ROTAÇÃO OPERACIONAL 
     Faixa de temperatura operacional             -25°C a +80°C 

Faixa de temperatura de armazenamento 0°C a +40°C 
Faixa de umidade            0% UR a 100% UR (sem condensação) 
Inclinação / Faixa de aceleração            ±8g por eixo 

          ±13.8g 
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PRECISÃO 
Temperatura ±0.5°C (0°C a +60°C) 

±1°C (-25°C a +80°C) 
Umidade ±5% UR tipica 

±10% UR máximo 
(20% UR a 80% UR at 

25°C) 
Choque / Aceleração ±10% 

 

RESOLUÇÃO 
Temperatura 0.5°C 
Umidade 1% UR 
Choque / Aceleração 0.1g 

 

COMUNICACÃO 
Bluetooth Low Energy 

Range Até 40 m (dependendo de influências externas) 
 

INTERFACE DO USUÁRIO 
App Aplicativo gratuito de smartphone para configuração e análise de dados 
LED - indicador LED Indicação do estado do dispositivo, nível da bateria e 

comunicação 
 
 DESENHO DIMENSIONAL
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Para mais informações, contate-nos:
Tel: (11) 2673-1111 / 2942-1212 |  vendas@getrotech.com.br  |  www.getrotech.com.br
Endereço: Rua Nova Jerusalém, 1.114, Tatuapé - CEP 03410-000, São Paulo, SP

Visualize rapidamente 
todos os eventos

Monitore  temperatura  
e umidade  por longos 
períodos

Saiba se ocorreu algum 
impacto ou tombamento 
durante o registro 

Compartilhe e exporte 
facilmente as informações.

App SpotBot BLE - Gratuíto


