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FÍSICAS

Dimensões 2,09” x 5,31” x 0,55” 
53 mm x 135 mm x 14 mm

Peso 4,6 onças (130 gramas)

OPERACIONAIS

               Temperatura

Faixa: -20°C a 60°C  
(-4°F a 140°F)

National Institute of Standards and Technology - 
NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia)  
- certificação mediante solicitação1

               Iluminação 4 sensores integrados de iluminação

               Umidade Até 95% não condensante

               Pressão    
               barométrica Faixa de 260 a 1.260 mbar

                Choque Até 16 g

               Localização Serviços de localização com tecnologia celular

Especificações do dispositivo SenseAware PT300D

1 Com o uso de sondas de temperatura. 
2 Intervalos adicionais de relatórios disponíveis. 

SenseAware PT300D 
Com o SenseAware®, uma inovação da FedEx, você terá mais informações sobre a localização e as condições ambientais das suas 
remessas do que jamais pensou ser possível. O SenseAware usa um dispositivo multi-sensor, o SenseAware PT300D, com capacidade 
de modo duplo de 3G que possibilita a comunicação tanto para redes Global System for Mobile Communications - GSM (Sistema Global 
para Comunicações Móveis), quanto para Code Division Multiple Access - CDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Código) produzindo 
relatórios mais confiáveis. O SenseAware PT300D também oferece a opção de relatórios por demanda, assim como alertas 
instantâneos – para que você saiba a situação de suas cargas a qualquer hora. 

Comunicações 

Capacidade de modo duplo de 3G

Quad-band 850/900/1800/1900 

Redes GSM e CDMA 

Bateria
Recarregável de lítio-íon,  
3,7 V 3760 mAh (13,9 Wh)  

Conjunto de baterias intercambiáveis

Intervalo dos relatórios2   

1 minuto

2 minutos

3 minutos

4 minutos

5 minutos

10 minutos

30 minutos

1 hora          

4 horas 

8 horas 

12 horas

24 horas 

2 dias

3 dias

5 dias

7 dias

Alertas instantâneos
Disponíveis para avisos sobre temperatura, 
detecção de luz, umidade, choque e localização 
(por área ou por hora)

Aprovações e 
certificações

Federal Communications Commission (FCC)
U.S. Department of Transportation (DOT) 
Underwriters Laboratories Inc. (UL)
PTCRB

IU do dispositivo Indicadores LED

http://www.senseaware.com

