


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



Repetidor de sinal eficiente e de fácil instalação. Permite 
uma leitura walk by de qualidade mesmo em longas dis-
tâncias, sem a necessidade de parar em cada residência. 
Atende até 240 metros com 32 saltos de repetição. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | NABY

Rede mesh ou presencial/remo-
to compatível a medidores 
pima, abnt tarifa branca, abnt 
c&i, dlms, ansi, modbus.

Teleleitura  

Opção entre rádios mesh, 
mesh ipv6 e bluetooth.Rádios  

Leitura por concentrador ami 
de rede mesh ou por dispositi-
vo móvel Windows/Android.

Leitura  

Software de leitura e parame-
trização com api para integra-
ção a sistemas de faturamento, 
on-site billing e gestão.

Software de 
Leitura  



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.

vendas@nobredelatorre.com.br

0800 133 9393


