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Soluções de Comunicação de redes
Industriais, Mobilidade Robusta e IoT
Industrial baseadas em equipamentos e
sistemas de alta qualidade com
atendimento qualificado.
Suporte Técnico local certificado
reduzindo custo total de propriedade

Faça parte do grupo de clientes da
Above-Net e veja a diferença.
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Consultoria de Tecnologia para
Redução de Custos Operacionais
A Above-Net possui uma equipe de
engenheiros gestores de projetos treinados
para oferecer a melhor solução disponível no
mercado, capaz de atender altos requisitos
técnicos e de qualidade.
Há mais de 16 anos no mercado oferecendo
soluções industriais robustas, nossa equipe
possui experiência e preparo necessário a
especificar projetos para as áreas de energia,
óleo e gás, automação, e industria em geral,
reduzindo custos operacionais.

· MOBILIDADE ROBUSTA.
· COMUNICAÇÃO REDES INDUSTRIAIS.

Com uma equipe altamente especializada
em soluções de comunicação industrial e
mobilidade robusta, a Above-Net investe
constantemente em treinamento e
inovações de sua linha garantindo
tecnologia de ponta, qualidade e
principalmente competitividade nas
soluções.

Equipamentos Robustos
de Alta Qualidade

SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS
Oferecemos soluções customizadas
de hardware e software para
atender as necessidades de cada
projeto.
A equipe de engenharia e suporte
analisa em conjunto com o cliente
o melhor custo benefício e atua
junto ao fabricante viabilizando
a solução.

CONSULTORIA EM TECNOLOGIA FORNECENDO
SOLUÇÃO TOTAL DE PONTA A PONTA.
MONITORAMENTO CLOUD IIOT
A solução de monitoramento

· RASTREAMENTO, TELEMETRIA,
MDM, PTT INTEGRADOS
· MONITORAMENTO IIOT.
· COMPUTAÇÃO EMBARCADA.
· IHMs INDUSTRIAIS.
· SISTEMAS RFID.

remoto M2M cloud

SUPORTE TËCNICO PREMIADO

GESTOR DE PROJETOS

A equipe de suporte técnico e engenharia participa

Ao iniciar um projeto com a Above-Net, sua empresa

qualquer equipamento ou

anualmente de treinamentos e certificações em matrizes

conta com o auxílio de um gestor de projetos capaz de

de todos os fabricantes que representa garantindo assim

entender a necessidade, interagir com a equipe técnica, e

sensores, digitais ou

Bridgemeter da
Above-Net é compatível com

o suporte técnico local de mesma qualidade dos fabricantes

oferecer a melhor solução

no menor tempo de atendimento do mercado para produtos

de qualidade do mercado.

importados. Como resultado deste constante investimento
nosso suporte técnico foi premiado por diversas vezes
como melhor suporte técnico mundial pelos fabricantes
representados no Brasil. É a garantia do melhor
atendimento aos nossos clientes.

Nossa equipe de gestores é
formada por técnicos e
engenheiros com experiência

analógicos
e oferece um ambiente
robusto capaz de monitorar
milhares de equipamentos
simultaneamente com uma
interface moderna, simples e intuitiva.

e treinamento necessários
a oferecer uma comunicação

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA
Além do suporte técnico premiado, a Above-Net possui
laboratório e centro de assistência técnica certificado por

de alto nível técnico e
velocidade ao projeto.

RIGOR NA SELEÇÃO DE FORNECEDORES

seus fabricantes e oferece garantia local de todos os
equipamentos que comercializa.

Todos os fabricantes representados pela Above-Net
passam por um rigoroso processo de avaliação técnica e
comercial que antecede seu lançamento aos nossos clientes
para a garantir excelência e qualidade na pós-venda.

TELEMETRIA E RASTREAMENTO
O sistema Bridgemeter da
Above-Net
integra de forma modular Telemetria,
Rastreamento, Comunicação PTT
Via Dados Celular, WiFi ou LoRA,
em um pacote robusto de fácil
gerenciamento aprovado pelas
principais empresas do mercado

Inteligência para Suporte à Decisão

Equipamentos Portáteis

A Above-Net desenvolveu o Bridgemeter, uma solução Cloud IoT Industrial, modular, moderna e inovadora
compatível virtualmente com qualquer tipo de equipamento que permite o monitoramento, coleta de
dados, análise preditiva e comunicação simultânea de forma integrada oferecendo um centro de controle
operacional para suporte à decisão e análise de dados de localizações remotas.

O Bridgemeter monitora e localiza equipamentos portáteis
gerenciando a equipe de campo quanto à localização,
gerenciamento das interfaces de comunicação e uso, assim
como instalação de aplicativos não autorizados.

O Bridgemeter oferece ainda inteligência e processamento de ações baseado em regras multi parâmetros
pré programadas gerando alarmes, notificações ou até acionamento remoto para auxílio à tomada de
decisão.

Telemetria Veículos e Motores
Compatível com uma serie de motores e equipamentos do mercado, o
Bridgemeter recebe, armazena e processa informações de telemetria em
tempo real. Aplicações de monitoramento de temperatura de carga, modo de
direção ou monitoramento de geração de energia móvel são fundamentais para
otimização e redução de custos.

Localizador e
Telemetria para Veículos,
motores e equipamentos

controle remoto de
equipamentos móveis

Sensores Analógicos ou Digitais
Os equipamentos RTU M2M da Above-Net possuem interface nativa para
sensores analógicos 4~20 mA ou 0~5 V, sensores digitais, temperatura e
umidade H/T, entrada diferenciada para monitoramento de energia, saída
para relé com comando remoto e ainda saída 12VDC para alimentação de
periféricos.

Armazenamento

Inteligência

Integração nativa com

Comunicação Voz PTT e

sensores analógicos ou

vídeo instantânea

digitais
Processamento

Dashboards

Conexão com CLPs
O Bridgemeter é compatível e integra CLPs de todas as gerações
independente do tipo de conexão ou tecnologia oferecendo transparência e
compatibilidade em uma rede de monitoramento industrial.

Compatível com CLPs

Comando de acionamento
remoto automático ou manual
para equipamentos

Comunicação PTT
Além da localização de equipamentos portáteis, o Bridgemeter oferece a comunicação
PTT (Push to Talk) integrada e visualização de localização em tempo real permitindo
um melhor entendimento da operação da equipe de campo em relação aos
equipamentos, sensores e veículos monitorados, oferecendo de forma integrada uma
central de despacho.

Acionamento Remoto Equipamentos
Através dos RTUs M2M da Above-Net, o Bridgemeter oferece comando de acionamento
remoto de equipamentos e pode ser configurado para modo manual ou automático
online ou offline.

Bridgemeter
IIoT Cloud
Integrado

Como Funciona?

Monitoramento
Video IP
Localização,
controle e
comunicação de
portáteis

Envio automático
de alarmes e
notificações via
SMS, email ou Push

Sensores Temperatura
e Umidade

Acionamento de
Equipamentos Local ou
Remotos

Unidade de Comunicação remota 3G*

Sistema Integrado
Móvel de
Gerenciamento de
Manutenção e
Emergência

Telemetria de Motores e
Geradores de Energia

Bridgemeter
CCO Bridgemeter com
informações em tempo real
de todos os equipamentos
com alarmes e notificações
assim como localização e
comunicação com os
equipamentos portáteis

Integração
SCADA

Realiza a coleta das informações,
processa as informações de
acordo com as regras e limites
alarmes combinados pré
estabelecidos, notificando
usuários ou acionando
automaticamente qualquer
equipamento.
Telemetria de Veículos Carga
Posição e Sensores

Botão de pânico
WiFI com
programação de até
3 tipos de alarme

Monitoramento DC ou AC por Fase

Comunicação Serial/Modbus

* A unidade de comunicação 3G é apenas ilustrativa. A solução pode ser oferecida em diversas configurações com opções de comunicação 4G/WiFI/LoRA/Ethernet

Sensores Analógicos

Entradas/Saídas Digitais

Bridgemeter
Configuração
Modular

Modelo de Negócios 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.
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Após a ativação da conta, você receberá por email
dados para acesso e configuração 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 e
equipamentos industriais existentes. De acordo
com o numero e tipo de sensores necessários a
Above-Net disponibilizará no pacote de
assinatura o equipamento de comunicação
remota 3G gratuitamente.
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De acordo com o conjunto de
parâmetros, nossa equipe técnica
recomendará o melhor
equipamento para o
monitoramento e providenciará a
ativação do Bridgemeter
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Selecione grandezas, unidades e
alarmes das medições desejadas.
Associe portas do equipamento e
configure os dashboards na seção
administrativa do sistema. Crie as
regras inteligentes e pronto. Monitore
qualquer aplicação à distância!

Bridgemeter
Pacotes
Assinatura

