


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



Sua equipe de contingência melhor equipada e segura. A 
Nobre permite uma automação mais eficiente, disponibilizan-
do equipamentos de leitura que colhem informações e repas-
sam para a central de contingência, proporcionando maior 
controle e rapidez na solução de problemas.

Reduza custos e tempo operacionais por meio de cabos ópti-
cos exclusivos, com tecnologia brasileira de INPI que permite 
conectores e tamanhos customizáveis com conectividade e 
leitura de todos os padrões de medidores eletrônicos de ener-
gia, utilizando apenas um cabo.

Leitura de contingência

CABOS ÓPTICOS
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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



Software inteligente e personalizável, de acordo com a 
sua necessidade. Desenvolvido para acompanhar dispositi-
vos de medição independente do modelo utilizado pelo 
leiturista, efetuando leituras, parametrizações, carga de 
programa e gera relatórios de comandos dos medidores. 
O software de leitura atende medidores no padrão ABNT, 
podendo ser customizado para outros padrões de forma 
personalizada operando em qualquer versão de Win-
dows Mobile de acordo com o interesse do cliente.
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Produtos da Nobre Energia são elaborados para otimizar o 
processo de leitura de energia, indiferente às circunstâncias 
de aplicação. É mais agilidade, segurança e economia para as 
concessionárias distribuidoras de energia. 

Esse equipamento foi projetado para leitura, desligamento e 
acesso remoto de medidores eletrônicos. Sua tecnologia per-
mite uma conexão segura sem necessidade de acesso ao local. 
Ideal para grandes condomínios,  áreas de difícil acesso ou de 
risco social.  

O Ypyma permite uma redução de custos na leitura com co-
nexão simples nas vias e sem abertura de cabines de medi-
ção, possuindo auto configuração e auto teste sem a necessi-
dade de equipamentos de configuração.

Leitura remota

YPYMA
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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. 

NABY
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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.

Equipamento que se conecta exclusivamente com o dis-
positivo de leitura e medidor eletrônico, que repassa in-
formações sobre necessidade de medição e leitura de 
forma fácil e rápida por meio de Bluetooth. Sua conexão 
é eficiente, não havendo a necessidade de conexão física, 
somente presencial, o que permite acesso a medidores 
que estão em situação de difícil leitura. Sua conexão é crip-
tografada para melhor segurança da concessionária. 

BTLE

LEITURA REMOTA > BTLE NOBRE ENERGIA  . 08



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.

DCU

Estrutura física que permite gerenciar a captação de in-
formações dos equipamentos utilizados por meio da 
coleta de dados remota. Sua instalação é realizada de 
forma estratégica em postes, o que possibilita a comuni-
cação simultânea com diferentes aparelhos. A transmissão 
para a concessionária é feita via internet em tempo real, o 
que permite o acesso rápido para análise desses dados.  

MESH FIELD TOOL

Otimização de processos por meio da inteligência artifi-
cial. O Mesh Field Tool, carrega roteiros de leitura com oti-
mizações por inteligência artificial, além de agregar opera-
ções de corte e religamento sem intervenção do leiturista, 
facilitando o processo de medição tanto digitada quanto 
por telemedida.
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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.

Gestão de equipamentos
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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.

vendas@nobredelatorre.com.br

0800 133 9393


