


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



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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Aplicações em Concessionárias de Energia

> Leitura de faturamento de medidores estáticos sem
abertura de cabine de medição;

> Leitura de Contingência de telemedição;

> Recuperação de receitas de leitura de difícil acesso (Por-
tão Fechado);

> Monitoramento de fraudes;

> Extensor de 232,PIMA por Rádio;

> Impressão Simultânea de Fatura;

> Conexão Ponto a Ponto de Equipamentos;

> Leitura de Sistemas de Medição Centralizada;

> Leitura de Sistemas de Medição Externalizada.



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 
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