
- Reduz os erros resultantes de verificação 
manual
- Elimina o tempo gasto com leituras manuais
Um Alarme de auditoria alivia com fácil acesso
relatórios e históricos
-  Você fica tranquilo

Introduzindo o Notion Lite

O sistema Notion Lite é a solução de 
monitoramento de temperatura ideal para 
varegistas

Onde alimentos e bebidas requerem proteção contra 
flutuações de temperatura (muitas vezes causadas por 
falhas de refrigeração). Este sistema foi projetado 
especificamente para facilidade de uso

e fornece aos gerentes acesso imediato a dados de 
temperatura em tempo real e relatórios de revisão de 
auditoria com o clique de um botão, a qualquer hora 
ou em qualquer lugar. 

- Auxilia com regulação HACC
- Melhora a qualidade do produto e reduz perda de 

produtos. 

Você é atualmente notificado dentro 
e fora do horário de trabalho se suas 
unidades de refrigeração falharem?
Considere o valor do seu estoque normal e, em 
seguida, o valor do estoque durante as 
estações mais populares.

As falhas no equipamento de refrigeração 
podem ter repercussões dispendiosas para 
este estoque, se não detectadas.

Do you have contingency plans 
for refrigeration failure?
Unless you can prove that you have a 
contingency plan for such occurrences (in 
and out of hours), insurance companies 
often won’t pay out the value you need to 
replace this stock, let alone any insurance 
claims made against you for food poisoning.

Monitoramento de temperatura com  

24/7
Monitoramento de temperatura e alarmesdentro e fora do horário normal de trabalho

Para evitar danos ao estoque ocorrendo em 
primeiro lugar, você simplesmente precisa de um 
sistema de monitoramento de temperatura e alarme 
que funcione automaticamente 24 horas por 
semana, informando-o dentro e fora do horário de 
funcionamento, caso falha de refrigeração ocorra.

Projetado e fabricado no Reino Unido, 
pelo IMC Group Ltd.
A IMC consolidou mais de 25 anos de experiência 
em monitoramento de temperatura e fabricação em 
um kit de monitoramento de temperatura 
compacto; o Notion Lite.
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O que o Notion Lite oferece?

5 Passos para o cumprimento da temperatura

Configure 
seus 

transmissores

Crie e registre 
sua conta 

online

Verifique o 
conteúdo do 

seu kit

Configure 
seu Cloud 
Receiver

Consulte 
www.rigorautomacao.com.brTransmissor Receptor nuvem Roteador

Nuvem

Posicione seu 
hardware

Tecnologia inovadora baseada na nuvem
Deixe o Notion Lite fazer o trabalho duro por você.

• O sistema obtém dados de até 30 sensores
• As opções de alarme de temperatura e porta estão 
disponíveis
• Conecta seu roteador local ou Ethernet
• Baterias substituíveis pelo usuário em todos os 
transmissores

• Suporte de parede incorporado no design do gabinete
• Software hospedado baseado em nuvem com acesso a dados em 
tempo real
• Instalação e software amigáveis para usuários
• Cumpre as diretrizes RoHS e WEEE EU
• Realiza marcação CE

Email: contato@rigorautomacao.com.br
Visite: www.rigorautomacao.com.br

Uma solução IMC Group Ltd. 




