


A Nobre Energia é uma empresa brasileira de desenvolvimento e ma-
nutenção de produtos relacionados ao segmento de energia, que visa 
desenvolver projetos que possibilitam integração, desenvolvimento e 
customização de sistemas e bases de dados. Além disso, somos res-
ponsáveis pelo monitoramento e operação desses sistemas.

Cada projeto é pensado de forma personalizada para atender às ne-
cessidades específicas de cada empresa, além de disponibilizar nossos 
produtos, oferecemos  treinamento e suporte para as equipes de 
campo e também por meio do  “Fale Conosco”, com atendimento em 
3 idiomas: inglês, português e espanhol. 

Possuímos uma presença marcante no mercado sul-americano, 
devido aos diferenciais de nossos produtos e sistemas modulares re-
conhecidos na Base Remuneratória da Aneel.

Estamos aptos para desenvolver uma solução eficiente, estratégica e 
personalizada para a sua empresa. Somos uma empresa visionária que 
está remodelando o segmento energético brasileiro.

Sobre a Nobre Energia

SISTEMAS MODULARES
 RECONHECIDO NA 

BASE REMUNERATÓRIA 
DA ANEEL



Realize a automação do medidor de energia através do 
T.U.B.O, que permite a extração de dados através da tecnologia 
bluetooth. Sua conexão não precisa de chaveamento ou 
portas ópticas, possui uma excelente economia de energia 
por meio do  desligamento automático e funcionamento so-
mente quando estiver conectado, proporcionando maior du-
rabilidade. O T.U.B.O também possui conectividade com todos 
os padrões de medidores eletrônicos, sendo configurado auto-
maticamente agilizando a leitura.
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TUBO | TRANSDUTOR UNIVERSAL 
BLUETOOTH ÓPTICO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | TUBO 

RF

 ANSI/ABNT/IEC
Portas Ópticas 
Medidor  

-40 ºC to +85 ºC
Temperatura de 
Operação 

Largura 40mm – Altura 80 mm – 
profundidade 50mm

Dimensões 

ABNT 14522, ANSI C12, IEC1107, 
I-FLAG

Software de Protocolos 
de Comunicação 

IntegradaAntena  

Até 20 metros conforme 
barreiras eletromagnéticasAlcance

Ligado e Desligado automati-
camente para economia de 
bateria .  Recarregador com 
alimentação de 90VCA a 260 
VCA ou veicular de 12V 

Alimentação

Autoconfigurável, assumindo 
protocolo de comunicação 
ABNT, ANSI ou IEC sem 
qualquer chave ou comando

Configuração

Até 25 horasAutonomia
Coletores móveis robustos, tablets, 
smartphonesCompatibilidade

Bluetooth Class 2 . Indicador 
Luminoso de Conexão Ativa . 
Indicador Luminoso de 
Transmissão de medidor . 
Indicador Luminoso de Bateria 
Fraca . Potência Nominal de 
Saída +14 dBm .  Sensibilidade 
Nominal -84 dBm
Banda 2.4 GHz ISM .
Possibilidade de Criptografia 128 
bits Bluetooth . Velocidade de 
até 3Mbps
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Vantagens Exclusivas dos Cabos 
Ópticos e TUBOs

> Compatibilidade em uma única peça, sem chaveamentos
ou configurações com portas ópticas ABNT, ANSI e IECi;

> Proteção a poeira e água (IP51- opcional com proteção in-
trínseca através do método de encapsulamento e chave especí-
fica);

> Indicador Luminoso de bom posicionamento ao medidor;

> Inexistência de peças móveis;

> Autodesligamento para economia de energia;

> Fácil manuseio em campo com luvas de proteção;

> A Nobre pode integrar em um único software, para coleto-
res ou tablets, os protocolos de comunicação de vários tipos de
medidores com auto detecção, eliminando seleção do leiturista.

Aplicações

> Leitura e Parametrização e Carga de Programa de Medido-
res THS de Energia Elétrica com Notebooks, Smartphones
ou Coletores de dados;

> Leitura e Parametrização e Carga de Programa de Medido-
res de Fronteira e Subestação;

> Leitura e Parametrização de Medidores de Gás.
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MOBICONTROL

Gerenciamento de mobilidade empresarial para qualquer dispo-
sitivo, terminal ou necessidade comercial. O SOTI MobiControl é a 
solução Enterprise Mobility Management (EMM) na qual você 
pode confiar para proteger, gerenciar e monitorar sua frota de 
dispositivos móveis e endpoints de IoT desde a implantação até a 
retirada. Independente do sistema operacional em que seus dis-
positivos móveis estejam rodando, o SOTI MobiControl tem tudo 
para você.

utilities@nobredelatorre.com.br 

0800 133 9393

mailto:utilities@nobredelatorre.com.br



