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WE
MAKE IT
POSSIBLE
SOBRE A EMPRESA
Quando se fala em aplicações críticas, ambientes industriais e
grandes projetos, confiabilidade e disponibilidade. são cruciais para o
sucesso. Segundos fora de operação ou perdas mínimas de
conectividade são extremamente impactantes. Com conhecimento
técnico aprofundado em redes industriais e soluções criativas,
conseguimos sobrepor barreiras em integração de sistemas
resolvendo problemas “insolucionáveis”` em comunicação de dados

TRANSPOSE
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TECHNICAL
KNOWLEDGE
TI É NOSSO DNA
SINCE

2001

As vantagens competitivas da Above-Net
vão além de seu portfólio. Nossa equipe de
engenharia é altamente experiente em
lidar com vários problemas, causados
principalmente pela ineficiência de
terceiros ou mesmo pela falta de
informações do cliente. São mais de 19
anos com projetos de engenharia,
fabricação e patentes resolvendo
problemas encontrados em aplicações
críticas.
Combinando conhecimento técnico com
soluções próprias de hardware e software,
“WE MAKE IT POSSIBLE"
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CREDIBILIDADE E
CONFIANÇA EM
APLICAÇÕES CRÍTICAS

+800

+19

26

+1500

C L I E N T E S

A N O S

E S TA D O S

PR OJ E TO S
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SOLUÇÕES INTEROPERÁVEIS
Hardware e Software
Integrados

PLATAFORMA INTEGRAÇÃO

IIOT CLOUD

Repositório Interoperável Inteligente

Monitoramento Remoto para Indústria

Agrega serviços de inteligência
higienização inteligente,
single sign-on entre outros

Sistema de gerenciamento e suporte
à decisão IOT Industrial Cloud

COMPUTAÇÃO
INDUSTRIAL

REDES
INDUSTRIAIS
Comunicação
Roteadores Celular,
Conversores de Mídia,
Servidores Seriais,
Switches Industriais,
Redes sem Fio Industriais

Interoperabilidade

MOBILIDADE
ROBUSTA
Portabilidade

Equipamentos
Embarcados
Computadores
Embarcados e Displays
Industriais
Smartphones, Tablets e
Coletores de dados Robustos.
Linha completa para uso em
veículos e máquinas
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HARDWARE
Encontramos o par perfeito para qualquer aplicação
Com um extenso histórico em engenharia de projetos e
levantamentos, a Above-Net não apenas fabrica, mas
também pode oferecer forte conhecimento das
soluções de hardware disponíveis para uma
comunicação de redes segura e confiável.
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SOFTWARE
EXPERIÊNCIA EM APLICAÇÕES INDUSTRIAIS

D E S I G N T H I N K I zN G

As habilidades da equipe de engenharia vão além do
conhecimento de hardware, combinando a experiência
de longo prazo em ambos os segmentos para
aplicações críticas industriais.
Nossa metodologia foi desenhada para entender
primeiro as necessidades do mercado e inovar através
de uma solução real de “pensamento fora da caixa”.
Com expertise em ambientes críticos e interagindo
com outros sistemas, desenvolvemos diversas
integrações para aplicações de grande porte na área
industrial, transporte, saúde e seguros.

ACREDITAMOS
NA EXPANSÃO
IIoT EM MASSA
COLETA DE DADOS É INEVITÁVEL E
FUNDAMENTAL.
RIGHT DATA X BIG DATA
Acreditamos no monitoramento em escala de
precisão, baixo custo e processamento em tempo
real, com suporte à decisão.
Um grande desafio dos dias atuais é implantar uma solução
de monitoramento de Internet das Coisas Industrial que
permita a obtenção desses benefícios em uma operação
onde IIoT não seja o negócio principal da empresa.
Normalmente, os consultores concentram-se nos modelos
de negócios e na eficiência operacional, o que sem dúvida
parece atraente. Infelizmente essas apresentações
costumam impressionar executivos, mas não conseguem
revelar a abstração técnica e a complexidade da camada
inferior que sustenta a Internet das Coisas industrial (IIoT) e
raramente seguem adiante.
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BRIDGEMETER
SOLUÇÃO DE IIoT e
MEDIÇÃO REMOTA

Bridgemeter é uma plataforma modular de Internet das Coisas Industrial (iIoT). Graças ao seu design moderno e
inovador, o Bridgemeter é virtualmente compatível com qualquer equipamento, dispositivo ou sensor, permitindo a
conexão da máquina sem esforço e gerenciamento remoto do seu centro de controle de comando.
A interface fácil de usar oferece integração na configuração de tela de regras de múltiplos parâmetros com alarmes e
gatilhos para suporte à inteligência de decisão através de notificações por e-mail e push.

9

10

SOLUÇÃO
TURNKEY
IIOT

Telemetria de
Veículos, motores
e equipamentos

O Bridgemeter foi projetado e construído para
capturar, processar, alertar e armazenar
informações em Tempo Real oferecendo
verdadeiramente uma solução de suporte à
decisão, atuando de forma dinâmica em
processos com resultados impactantes de
redução de custos operacionais, aumento da
segurança e eficiência.

remoto de equipamentos

!
Captura Dados

SUPORTE À DECISÃO EM TEMPO REAL

Localizador e controle

Processamento

Integração nativa
com sensores

Comunicação Voz

analógicos ou

PTT e vídeo

digitais

Inteligência

Compatível com CLPs

Armazenamento

Acionamento remoto
para equipamentos

MAIS DO
QUE
MONITORA
MENTO

Integração
Supervisórios e
ERPs

Bridgemeter

!

ARQUITETURA FLEXÍVEL

fi

Desenvolvemos uma solução
composta de hardware e software
de fácil instalação e baixo custo
compatível com qualquer tipo de
sensor analógico ou digital, CLPs,
maquinas e equipamentos, e
ainda com opção de comando
remoto. O Bridgemeter integra um
sistema de gerenciador de tarefas
automatizado para disparo de
processos de manutenção de
campo e é compatível com
sistemas SCADA/ERPs e
representando a forma mais
eficiente de interoperabilidade de
pontos de medição agregando
análise preditiva.

Sistema Gerenciador de Tarefas de
Campo Automatizado Integrado

Dashboards com Suporte a
Decisão em Tempo Real

1

Entrada Sensores
Analógicos

Noti cações Automáticas por
SMS/APP/Email

Analise Preditiva de Falhas e
Alarmes Inteligentes

2

Monitoramento Energia Ac/DC

3

Comunicação Modbus
TCP/Serial com CLPs
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COMO FUNCIONA?
SISTEMA GERENCIADOR DE
TAREFAS e ATIVOS INTEGRADO

Equipe Móvel

CENTRO DE CONTROLE REMOTO

VPN

BRIDGE METER
REMOTA

REMOTA

VPN

VPN

REMOTA
B

A

DNG

RS 485

H/T

USB

Vcc Data GND

-

+

3+

Out

-

3-

+ +

2+

Out

9~36VDC

-

0-

ANT

2-

In

1-

0+

1+

2-

2+

Relay Output

3-

3+

Vcc Data GND

B

A

DNG

1+

RS 485

H/T

USB

ANT

Relay Output

-

+

1-

Out

-

0+

+ +

0-

Out

9~36VDC

-

In

Signal

Signal

Power

Power

Alarm

ANR273C
RTU 3G M2M
AIN Type

Mode

0

1

2

3

4

5

Set V V V V V V
Run mA mA mA mA mA mA

Alarm

ANR273C

Run
Arm

8DIN/6AIN/4DO/1TH/USB/Modbus TCP
RS485 Modbus RTU Master-Slave

RTU 3G M2M

www.bridgemeter.com.br
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RS485 Modbus RTU Master-Slave
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CLP

AIN Type

Mode
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www.bridgemeter.com.br

Analog Input
0+ 0- 1+ 1- 2+ 2- 3+ 3- 4+ 4- 5+ 5-

Digital Input
GND 0

1

2

3

4

5

6

7 GND

EQUIPAMENTO OU
MÁQUINA

M2M

SENSORES

COMUNICAÇÃO FLEXÍVEL PARA QUALQUER APLICAÇÃO
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COMO FUNCIONA
IOT INDUSTRIAL SAAS
O Bridgemeter é comercializado no modelo de Software como
serviço. Ou seja, não existe a necessidade de compra de nenhum
equipamento ou licença de sistema. Basta escolher os sensores ou
equipamentos a serem monitorados, escolher o modulo RTU /GPS
de monitoramento e o pacote de dados. Simples como contar até 4..

1

3

Após a ativação da conta, você receberá
por email dados para acesso e
con guração de sua conta. O Bridgemeter
permite ainda a customização do portal
oferecendo a solução no modelo “White
Label” aos seus clientes.

Escolha os parâmetros a serem monitorados em
sua aplicação. O Bridgemeter é compatível com
milhões de sensores, dispositivos, CLPs e
equipamentos industriais existentes.

4

fi

fi

2

De acordo com o conjunto de
parâmetros escolhidos, nossa
equipe técnica recomendará o
melhor equipamento para o
monitoramento e providenciará
a ativação do Bridgemeter

Selecione grandezas, unidades e
alarmes das medições desejadas.
Associe portas do equipamento e
con gure os dashboards na seção
administrativa do sistema. Crie as
regras inteligentes e pronto.
Monitore qualquer aplicação à
distância!

ALGUNS CASES
A Above-Net tem uma gama completa de casos de
sucesso em aplicações críticas usando soluções de
comunicação gerenciada, incluindo roteadores celular,
dispositivos de rede industrial, computação móvel e
embarcada.

MONITORAMENTO
TRÁFEGO

SANEAMENTO

COMUNICAÇÃO E CONTROLE
DE TRÁFEGO

MONITORAMENTO REMOTO
ESTAÇÕES DE ESGOTO
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LOGISTICA

TRATAMENTO
ÁGUA

PROCESSOS
INDUSTRIAIS

ESTAÇÕES
EFLUENTES

SOLUÇÃO GERENCIAMENTO
ARMAZÉNS

MONITORAMENTO
ELEVATÓRIAS

MONITORAMENTO
CALDEIRAS INDUSTRIAIS

MONITORAMENTO TRATAMENTO
EFLUENTES
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METRO SP
LINE 5
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
E MONITORAMENTO REMOTO

TRANSPORTE
RIO DE JANEIRO

TRANSPORTE
RIO DE JANEIRO

ARMAZENS
MINAS GERAIS

CONTROLE TRÁFEGO VLT

CONTROLE SINALIZAÇÃO
BRT

SISTEMA GERENCIAMENTO
ARMAZENS CAFÉ
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SAÚDE

PREVIDÊNCIA

SAÚDE

SERVIÇOS EMERGÊNCIA

INTEGRAÇÃO SISTEMA
SAÚDE INTEROPERÁVEL

INTEGRAÇÃO LEGADO
SISTEMAS PATROCINADORAS
C/ SISTEMA GERENCIAMENTO

BARRAMENTO INTEGRAÇÃO
RESPIRADORES PRONTUÁRIOS
HL7

INTEGRAÇÃO FOLHA,
FIELD SERVICES
CRIAÇÃO PONTO FACIAL
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APLICAÇÕES
FABRICANTES DE MÁQUINAS

O Bridgemeter pode se conectar a qualquer máquina
ou CLP em múltiplas localizações, analisar e enviar
informações ao responsável da produção ou
diretamente ao CLP com as melhores configurações
para maximização de desempenho e eficiência em
tempo real.
O fabricante da máquina recebe informações sobre o
cronograma de manutenção sugerido, peças
defeituosas, enquanto o cliente pode ter acesso à
eficácia geral da qualidade em tempo real.
O cliente tem acesso à um painel de eficiência (OEE)
da produção por máquina e total da linha e pode
acompanhar em tempo real qualquer evento.

APLICAÇÕES
LOGÍSTICA

O monitoramento logístico seja dentro do armazém
do centro de distribuição; através de equipamentos
embarcados em empilhadeiras para controle e
identificação da carga; em portas de carga e descarga
ou pela telemetria de veículos com acompanhamento
da posição e condições da carga, permite o
gerenciamento transparente da operação logística
com alarmes e notificações de condições fora das
condições normais para tomada de decisão.

APLICAÇÕES
SANEAMENTO

O Bridgemeter pode monitorar as estações de
tratamento de água e esgoto de locais remotos
através da tecnologia celular ou LoRA com
informações em tempo real e atuação remota.
As empresas de serviços públicos podem prever
problemas, reduzir o tempo de inatividade e os custos
processando os dados coletados.
A solução também pode medir o consumo de água
de forma automática para cobrança nas contas
comerciais e de consumo.
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APLICAÇÕES
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

O Bridgemeter controla remotamente as estações de
tratamento de efluentes da água, medindo o
desempenho, a qualidade e o consumo da água. O
sistema também ajusta o cronograma de manutenção
em tempo real, reduzindo os custos com visitas de
manutenção desnecessárias.
A solução pode usar medições indiretas de
parâmetros para prever condições não mensuráveis.
Como exemplo, a condição do filtro é medida usando
pressão e corrente na bomba principal.

APLICAÇÕES
ÓLEO & GAS

De upstream a downstream, a arquitetura versátil da
Bridgemeter permite a configuração de uma
variedade de sensores e processamento de dados em
tempo real para suporte à decisão.
Independentemente de processos específicos, há
sempre uma demanda de monitoramento remoto,
incluindo, entre outros, operadores de serviços,
refinarias, engenharia e perfuração, distribuidores de
produtos, plantas petroquímicas, distribuidores de gás
natural, pontos de venda e muito mais.

APLICAÇÕES
ENERGIA

Do gerador diesel móvel ao monitoramento de
subestações, de condição de geradores eólicos ao
faturamento e consumo de energia, o Bridgemeter
pode coletar dados e calcular o melhor cronograma
de manutenção, bem como alarmes em tempo real
com base em regras inteligentes configuradas.

APLICAÇÕES
TELECOMUNICAÇÕES

O Bridgemeter pode monitorar equipamentos para
telecomunicações, evitando danos a condições
indesejadas, como perda de energia, mau
funcionamento do sistema de resfriamento ou
visitantes não autorizados nas torres de transmissão
economizando até 70% nos custos de viagem com a
equipe de manutenção.
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APLICAÇÕES
INDUSTRIA DE PROCESSOS

O Bridgemeter oferece uma solução completa para
todas as demandas industriais com monitoramento
remoto de mineração à celulose, têxtil, química, aço,
açúcar e etanol.
Todos esses processos podem ser monitorados
remotamente com feedback em tempo real para uma
melhor produção, mais segura e mais eficiente.

APLICAÇÕES
TRANSPORTE

O Bridgemeter oferece uma ampla gama de soluções
para ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte),
incluindo ajuste dinâmico e monitoramento de
semáforos, alarmes e relatórios de problemas em
tempo real; comunicação de assistência por telefone
de emergência, comunicação semafórica BRT (Bus
Rapid Transit) e muitos outros onde o gerenciamento
remoto, resposta em tempo real e custos de viagem
são críticos.
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APLICAÇÕES
INDUSTRIA 4.0

O Bridgemeter foi criado para conectar a tecnologia e
os sensores iIOT (Internet das Coisas Industrial),
oferecendo recursos de decisão de suporte em
tempo real em uma única ferramenta.
Através de coleta de dados em tempo real e uma
combinação de hardware e software e uma
plataforma capaz de analisar de forma inteligente e
preditiva as informações, o Bridgemeter é a solução
perfeita para ciclos de produção mais eficientes e
curtos, e com custos de manutenção reduzidos
necessários à industria moderna.

APLICAÇÕES
AGRO NEGÓCIO

Os recursos de coleta de dados remotos em múltiplos
pontos e locais em tempo real do Bridgemeter
permitem análises preditivas e de diagnóstico para
antecipar decisões e evitar danos aos processos
agroindustriais.
Ao configurar diferentes sensores nos locais de
produção e armazenamento, o sistema pode acionar
outros equipamentos e enviar alertas remotos com
base em condições pré-definidas, corrigindo
problemas em tempo real antes que seja tarde
demais.
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ALGUNS
PARCEIROS
IMPORTANTES
SOLUÇÕES EM CRESCIMENTO
Em parceria com empresas sólidas, a Above-Net
desenvolve e constrói relacionamentos técnicocomerciais duradouros, oferecendo soluções confiáveis
e suporte técnico pós-venda certificado.
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SEMPRE COM NOSSOS PARCEIROS
Seja atuando como usuários finais ou integradores,
nossos clientes estão constantemente conduzindo as
demandas para construir soluções mais confiáveis e
desafiadoras.

OBRIGADO!
MAIS INFORMAÇÕES
WWW.ABOVENET.COM.BR.
VENDAS@ABOVENET.COM.BR

+55 (21) 2294-3931

