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GUIA DO USUÁRIO
 

CONECTIVIDADE ILIMITADA EM IOT INDUSTRIAL
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SOBRE SEU 
IBBX BOLT
O IBBX BOLT é um gateway de alta
performance capaz de se conectar a vários
dispositivos IBBX simultaneamente, com
conectividade garantida em diversos
ambientes, mesmo os que possuem alta
poluição eletromagnética e/ou obstáculos
físicos. Essa conectividade se dá sem a
necessidade de fios ou troca de baterias
dos dispositivos.

Através de sua plataforma de conexão de
multiprotocolos, o IBBX BOLT se conecta
aos sensores instalados nos ativos por
meio de protocolo próprio IBBX, o LRLC -
Long Range Low Cost, processa os dados e
envia-os à nuvem AWS, através de rede
celular 4G, rede Wi-Fi, via satélite e
internet via rádio, que em conjunto com a
nossa plataforma de análise e visualização
de dados em tempo real o IBBX RETINA, a
solução capaz de prever falhas e
ocorrências, viabilizando a redução de
paradas não programadas e o número de
acidentes, contribuindo assim para a
adoção de uma manutenção preditiva e
prescritiva nos moldes da indústria 4.0. 

Se necessário, nossa solução pode ser
integrada a outros softwares por meio de
uma API (Interface de Programação de
Aplicações).

APLICAÇÕES:

·INDÚSTRIA 
·SAÚDE
·AERONÁUTICA
·SANEAMENTO BÁSICO
·AGRONEGÓCIO
·CORPORATIVO
·SHOPPING CENTERS 
·ESPAÇOS PÚBLICOS
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O IBBX BOLT é um equipamento pode ser alimentado
por energia elétrica convencional bivolt (100-240V,
com plug padrão brasileiro, conforme NBR14136:2002,
2P+T - 10A) ou com placa solar fotovoltaica, a ser
posicionada em lugar aberto sob o Sol.

Este guia fornece instruções necessárias para configuração e instalação
do IBBX BOLT. O passo a passo completo também pode ser acessado no
formato de tutorial em vídeo. Para isso, basta acessar o link através QR
Code abaixo:

Se você ainda ficou com alguma dúvida ou precisa de mais informações
e esclarecimentos, não hesite em entrar em contato com nosso time de
suporte ao cliente por meio dos nossos canais de atendimento.



VISÃO GERAL
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DETALHES TÉCNICOS

Descrição
Tamanho
175mm x 175mm x 34mm
Peso
551 gramas. O tamanho e o peso reais podem
variar de acordo com o processo de fabricação.
Inclusos na caixa
IBBX BOLT e Guia de início rápido.

175 mm
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Prolongador de 2m para
Antena RF 915MHz 

Prensa Cabo

87
,5

 m
m

87
,5

 m
m

Antena 
RF 915 MHz

Antena rede
celular 4G

57,5 mm 57,5 mm

34 mm

https://customerdocumentation.s3-us-west-2.amazonaws.com/Alexa+Devices/Echo+4th+Generation/Echo_(4th_Gen)_QSG_BR.pdf


PRECAUÇÕES
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Não retirar a antena do dispositivo em
hipótese nenhuma.

Não instale o dispositivo em superfícies
que atinjam uma temperatura superior
a 95ºC. 

Não descarte o dispositivo em lixo
comum. 

Não submeta o dispositivo a impactos
mecânicos, quedas, esmagamento ou
atrito excessivo.

Não submeta o dispositivo a imersão
temporária ou contínua em água.

Siga todos passos para uma boa
instalação do dispositivo.
A IBBX INOVAÇÃO não se responsabiliza
por danos causados pelo uso de seus
dispositivos fora dos padrões definidos
no manual.



Níveis Descrição

N-0

ALCANCE DO SINAL:  1,3 Km
TIPOS DE BARREIRAS: visada direta, com poucos obstáculos  
Exemplo: 1 árvore, 1 parede, sistema ao ar livre
ÁREAS:
- Ambientes externos às industrias;
- Plantações;
- Galpões com grandes extensões e pés direitos altos.

N-1

ALCANCE DO SINAL: 0,8 Km
TIPOS DE BARREIRAS: visada direta, com vários obstáculos
Exemplo: Algumas árvores, algumas paredes, etc.
ÁREAS:
- Ambientes externos ás industrias;
- Ambientes urbanos livres.

N-2

ALCANCE DO SINAL: 0,4 Km
TIPOS DE BARREIRAS: sem visada direta, com obstáculos 
Exemplo: Algumas árvores, algumas paredes. 
ÁREAS:
- Ambientes urbanos densos;
- Ambientes industriais fechados;
- Ambientes com muitos equipamentos.

N-3

ALCANCE DO SINAL: 0,2 Km
TIPOS DE BARREIRAS: sem visada com sensores em ambientes enclausurados 
Exemplo: Ambientes com paredes metálicas e prédios 
ÁREAS:
- Sensores internos a painéis elétricos;
- Sensores internos a proteções de maquinas.

NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA
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Posicionamento
Recomendado

Posicionamento
Inadequado

Estabeleça o ponto central Local instável, partes móveis

Alinhado com os eixos Desalinhado com os eixos

Superfície de instalação estável Sem contato direto com o equipamento

Posicione as antenas corretamente Evite colocar o roteador perto de obstáculos

Antenas direcionas para cima 
Evite colocar o roteador próximo a outros

eletrônicos

Posicione a antena RF com raio mínimo de 
500mm livre de obstáculos

Evite deixar o roteador próximo a janelas

Instalação em um local alto
Não instalar o IBBX BOLT em contato direto

em uma  superfície 

Usar o suporte  

INSTALAÇÃO

6



RECOMENDADO

INSTALAÇÃO
EXEMPLO DE POSICIONAMENTO IBBX BOLT EM ÁREAS INTERNAS 
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INADEQUADO

A T E N Ç Ã O  
As diretrizes de posicionamento acima devem ser seguidas
para garantir o funcionamento adequado da solução. Posições
recomendadas são as mais indicadas, pois para ter uma boa
recepção dos dados a qualidade do sinal é fundamental.
Posições inadequadas podem resultar em leituras imprecisas,
devendo portanto ser evitadas.
Para ajuda e solução de problemas, acesse Ajustes e Feedback
no site: https://ibbx.tech/

https://ibbx.tech/


RECOMENDADO

INSTALAÇÃO
EXEMPLO DE POSICIONAMENTO DO IBBX BOLT EM ÁREAS EXTERNAS 
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INADEQUADO

Instalação em um local alto

Posicione as antenas corretamente

 

Usar o suporte adequado

Não instalar o IBBX BOLT em 
contato direto em uma  superfície 

Não deixe as antenas próximas com uma
superfície

Não deixar o IBBX BOLT próximo a lajes,
vigas e pilares

A T E N Ç Ã O  
As diretrizes de posicionamento acima devem ser seguidas
para garantir o funcionamento adequado da solução. Posições
recomendadas são as mais indicadas, pois para ter uma boa
recepção dos dados a qualidade do sinal é fundamental.
Posições inadequadas podem resultar em leituras imprecisas,
devendo portanto ser evitadas.
Para ajuda e solução de problemas, acesse Ajustes e Feedback
no site: https://ibbx.tech/

500mm
(mínimo)

Posicione a antena RF com raio mínimo de 
500mm livre de obstáculos

https://ibbx.tech/


MODO DE FIXAÇÃO
19

O IBBX BOLT TEM 2 MÉTODOS DE
INSTALAÇÃO
O IBBX BOLT deverá ser fixado em um suporte, pode ser
fixo ou articulado. A escolha do modelo de suporte a ser
utilizado deverá ser feita após a definição do local de
instalação do dispositivo, que deve ser previamente
preparado.
Certifique-se de que a superfície de fixação pode ser
perfurada, qual o suporte mais adequado ao local e se as
antenas do IBBX BOLT não estarão encostadas no teto,
telhas ou vigas estruturais. 
Veja o passo a passo a seguir:

 SAIBA COMO FAZER
A INSTALAÇÃO

DO SUPORTE
ARTICULADO

FIXAÇÃO POR SUPORTE FIXO PASSO A PASSO 

Utilize a base do suporte articulado e marque
o local de furação;
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Parafusadeira;
Broca de 6mm;
2 parafusos de aço 4,2x38mm;
2 arruelas;
2 buchas fischer 6mm;
Suporte articulado, com kit de fixação;

PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO, TENHA EM MÃOS
OS ITENS ABAIXO, ALÉM DO IBBX BOLT A SER
INSTALADO:

Faça os furos na superfície de fixação com a
broca de 6 milímetros, coloque as buchas
fischer de 6 milímetros, parafuse a base do
suporte na superfície e encaixe o braço
articulado a base;

Para fixar o IBBX BOLT no suporte, abra as
duas portinholas nas extremidades do
dispositivo, onde vão os parafusos de
encaixe da base e prenda-a por trás do IBBX
BOLT, utilizando as porcas do kit de fixação
do suporte;

Prenda o IBBX BOLT ao suporte já fixado na
superfície de instalação, também utilizando 
 porcas do kit de fixação do suporte;

Conecte a antena de rede 4G do lado direito
do IBBX BOLT e a antena RF 915MHz, com
prolongador de 2 metros para facilitar a
colocação da mesma sem barreiras próximas,
do lado esquerdo;

Confira se todos os componentes estão
devidamente apertados, principalmente as
antenas e ligue o IBBX BOLT na tomada,
caso sua fonte de alimentação seja energia
elétrica convencional.

Parafusos de aço 4,2x38mm
Buchas fischer 6mm



19

Parafuso do
suporte articulado

PASSO A PASSO 

Utilize a base do suporte fixo e marque o
local de furação;
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Faça os furos na superfície de fixação com a
broca de 4 milímetros, coloque as buchas
nylon de 4 milímetros e parafuse a base do
suporte na superfície e caso esteja utilizando
o suporte articulado, encaixe o braço
articulado a base;

Para fixar o IBBX BOLT no suporte, abra as
duas portinholas nas extremidades do
dispositivo, onde vão os parafusos de
encaixe da base e prenda-a por trás do IBBX
BOLT, utilizando as porcas do kit de fixação
do suporte;

Prenda o IBBX BOLT ao suporte já fixado na
superfície de instalação também utilizando
uma porca do kit de fixação do suporte;

Conecte a antena de rede 4G do lado direito
do IBBX BOLT e a antena RF 915MHz, com
prolongador de 2 metros para facilitar a
colocação da mesma sem barreiras próximas,
do lado esquerdo;

Confira se todos os componentes estão
devidamente apertados, principalmente as
antenas e ligue o IBBX BOLT na tomada, caso
sua fonte de alimentação seja energia
elétrica convencional.

 SAIBA COMO FAZER
A INSTALAÇÃO

DO SUPORTE FIXO

FIXAÇÃO POR SUPORTE ARTICULADO

Parafusadeira;
Broca de 6mm;
3 parafusos de aço 4,2x38mm;
3 arruelas;
3 buchas fischer 6mm;
Suporte fixo, com kit de fixação;

PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO, TENHA EM MÃOS
OS ITENS ABAIXO, ALÉM DO IBBX BOLT A SER
INSTALADO:

Parafuso de aço 4,2x38mm;
Bucha fischer 6mm;

Parafuso cabeça panela
M3x12 com porca

Suporte
em L

Porca
3/8" UNC

Parafuso cabeça panela
M4x50 com porca



STATUS INDICADORES

LEDs INDICADOR DE STATUS - ATIVAÇÃO INICIAL

LED STATUS DESCRIÇÃO

 VERDE Estático Energizado

 AZUL ESCURO Estático Conectado

 
AMARELO

BRANCO

Alterna a cada
5 segundos

Tentando conexão com a internet

 

BRANCO

VERDE

AMARELO

Alterna e pisca
(1)*

Gravando atualização de firmware

 BRANCO
Estático por
5 segundos

Atualização gravada
*Este estado ocorre após (1) e o LED passa a ter

comportamento normal - conectado

 AMARELO Estático
Houve falha na tentativa de atualização, 

tente novamente
**Ocorre após (1)

19

O IBBX BOLT POSSUI LEDS INDICADORES DE STATUS
Para auxiliar o usuário no reconhecimento dos processos de cada etapa do sistema do IBBX BOLT, o dispositivo
possui LEDs indicadores de status.
Veja as tabelas a seguir:

11



LEDs INDICADOR DE STATUS - ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA

LED
RECEBENDO

COMUNICAÇÃO (RF)
CONECTADO NA INTERNET

 BRANCO   

 AMARELO   

 AZUL CLARO   

 VERDE   

LEDs INDICADOR DE STATUS - ALIMENTAÇÃO PAINEL SOLAR OU BATERIA

LED
RECEBENDO

COMUNICAÇÃO (RF)
CONECTADO NA INTERNET

 MAGENTA   

 VERMELHO   

 AZUL ESCURO   

 DESLIGADO   
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Observação: Durante atualização do firmware os LEDs alternaram verde e amarelo.
19

Observação: Durante atualização do firmware o LED piscará em vermelho.

NOTA 
Caso após 10 minutos da instalação o IBBX BOLT esteja com o indicador LED na cor
amarela, de forma estática, indica que ocorreu uma falha e o dispositivo deve ser reiniciado. 
Portanto retire a alimentação elétrica do IBBX BOLT, desligue a chave da ativação da
bateria e repita o passo a passo de ligação do dispositivo.
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Tendo em vista a vasta gama de conectividade do
IBBX BOLT, esta seção deste guia de usuário será
destinada à configuração do gateway através
rede Wi-Fi. 

13

IBBX BOLT WI-FI

SINCRONIZE
O SEU BOLT COM
A REDE WI-FI VIA
BLUETOOTH

Celular ou dispositivo móvel com
disponibilidade de conexão bluetooh;
IBBX BOLT energizado e próximo; 
Credencias de acesso a sua rede Wi-Fi (IP
Dinâmico ou IP Estático).

CONFIGURE O SEU GATEWAY
Para facilitar a configuração, tenha em mãos os
itens abaixo:

Ative o Bluetooth
Após verificar se o seu celular ou dispositivo
móvel dá suporte a conexão bluetooth, você
precisará ativá-lo. 
Veja abaixo como fazer:

Em "Configurações" do seu dispositivo, ative o
bluetooth antes de abrir o aplicativo "IBBX BOLT
WI-FI": 
Selecione   > Configurações > Dispositivos
Bluetooth, em seguida, ative o Bluetooth.

SINCRONIZE O SEU
IBBX BOLT COM

A REDE WI-FI VIA
BLUETOOTH

EMPARELHE AO BLUETOOTH



Clique na lupa que
scaneará todos os

gateway disponíveis; 
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Ligue o IBBX BOLT e torne-o
detectável. A maneira de torná-lo

detectável varia de acordo com
cada dispositivo móvel;

Selecione o IBBX BOLT
que deseja configurar

na rede WI-FI;

PASSO A PASSO PARA EMPARELHAR NO BLUETOOTH:

Em seguida aparecerá uma
lista, clique no dispositivo
que deseja configurar na

sua rede WI-FI;

Após selecionar o
IBBX BOLT, clique

em "PAREAR";

Instantaneamente
aparecerá a mensagem
de sucesso, clique em

CONCLUIR;



COMO SABER QUAL USAR: IP ESTÁTICO OU IP DINÂMICO?
O endereço IP Estático é fornecido pelo Provedor de Serviços de Internet e permanece fixo até
que o sistema esteja conectado à rede. O endereço IP Dinâmico é fornecido pelo DHCP,
geralmente uma empresa recebe um único endereço IP Estático e em seguida gera o endereço de
IP Dinâmico para os dispositivo conectados na rede da organização.
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SAIBA AS INFORMAÇÕES ESSENCIAS DA
SUA REDE WI-FI

CONECTE AO WI-FI

IP DINÂMICO:

Clique no ícone
"IP Dinâmico".

Em seguida
preencha o SSID
Wi-Fi e a senha;

Clique em configurar
e está pronto.

Alto    Médio    Baixo

Nível de intensidade de sinal entre o
IBBX BOLT  e o dispositivo móvel 

SAIBA O NÍVEL DE INTENSIDADE DE SINAL DO BLUETOOTH



Clique em "Desparear"
caso tenha certeza que

esse é dispositivo correto; 
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PARA CONTINUAR CONFIGURANDO OUTROS
IBBX BOLT'S NO  WI-FI VIA  BLUETOOTH

ATENÇÃO

Será necessário fazer o despareamento do IBBX Bolt conectado. Para isso realize os seguintes passos:

Selecione o IBBX BOLT que gostaria
de DESPAREAR. Em seguida deslize

o ícone para esquerda e clique;

Imediatamente
aparecerá a mensagem

de sucesso.

IP ESTÁTICO:

Clique no ícone
"IP Estático". 

Em seguida preencha
todas as informações

solicitadas no
formulário;

Clique em configurar
e está pronto.



               COM 
OS MELHORES
DA INDÚSTRIA

ILUSTRAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
As ilustrações contidas neste documento destinam-se exclusivamente a fins de demonstração. As imagens podem
variar conforme a versão do hardware e do software e a região de mercado. Para comunicar quaisquer erros ou
omissões presentes neste documento, envie um e-mail para: comercial@ibbx.tech
Brasil- Informações Sobre Descarte E Reciclagem
O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartados no lixo doméstico. Quando
decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para obter
informações sobre o programa de reciclagem da IBBX, pontos de coleta e telefone de informações, visite
https://ibbx.tech/.
       SAIBA MAIS
Para saber mais sobre essa estratégia e todas as medidas que estamos tomando para proteger o meio ambiente,
acesse https://ibbx.tech/.
© IBBX 2022
O conteúdo desta publicação é de propriedade da IBBX e não pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito.
Todos os cuidados foram tomados a fim de garantir a devida precisão das informações contidas.

GUIA DO USUÁRIO
BOLTESP32915V1
PN: PRD00496

mailto:comercial@ibbx.tech
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