Diferente dos rastreadores convencionais, que funcionam
baseados na tecnologia mista GPS e celular, METROSAT é a
solução mais eficiente para áreas rurais e regiões remotas
porque é 100% satelital (rastreamento em todo o Brasil, inclusive
onde não há cobertura celular) e o serviço é ilimitado. Instalação
simples, alertas automáticos e custo reduzido.
Seus exclusivos sistemas de eficiência energética permite a
operação sem fonte de energia externa.

Módulo Satelital METROSAT V.8718
•
•
•
•
•
•
•

Módulo satelital profissional de menor custo do mercado;
Atende as certificações ANATEL, IP 68, FCC, CE, SAE J1455
Atende as especificações militares norte americanas MIL STD 810
Módulo 100% compatível com a Plataforma WEB METROSAT;
Inclui suporte para montagem, 4 baterias de Lítio AAA e fixação tipo industrial;
Preço do Kit Completo: R$ 989,00 * (Todos os impostos inclusos);
Pagamento em até 10x no cartão sem juros. Consulte-nos os sobre maiores
quantidades e projetos especiais.

Plataforma WEB METROSAT
•
•
•

Plataforma Web com recursos de rastreamento, cerca eletrônica, rotas, relatórios,
alertas, velocidade, ignição, horimetro e suporte técnico de engenharia;
Valor promocional: R$ 99,90 mensais **;
Contrato de 12 meses.

Televendas 0800 887 0891
*Valores para cada módulo satelital METROSAT V.8718. Condições diferenciadas para revendas.
Orçamento sujeito a alteração sem aviso prévio. Requer contratação de serviço mensal. O equipamento
deve operar em áreas abertas com visada para o céu. Funciona com 4 pilhas de íon lítio, cuja autonomia
depende do modo de rastreio e movimentação do ativo. **Configuração de envio de mensagens: a cada 15
minutos em movimento e a cada 12 horas quando parado. Demais intervalos de envio, consulte o time
comercial pelo 0800 887 0891. Valor mensal para cada módulo satelital. Para mais informações sobre
aplicações, área de cobertura, autonomia das baterias e restrições técnicas, consulte
www.metrosat.com.br. Atualização: agosto de 2017.
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