ABS TELEMETRIA
Especialistas em
equipamentos
para telemetria

SUMÁRIO
(clique na aplicação desejada)
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1. Quem somos
A ABS Telemetria é especialista em equipamentos para telemetria e IoT industrial. Fabricamos modems,
gateways e dataloggers, com tecnologia celular, wireless (rádio) e Ethernet. Os produtos ABS atendem
variadas soluções de telemetria em diferentes segmentos e aplicações, monitorando e controlando
dispositivos instalados em qualquer lugar.
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2. Nossa história
A ABS tem 20 anos de atuação na área de telemetria, atendendo clientes em todo o Brasil. A experiência
que adquirimos ao longo desses anos, nos permite ajudar nossos clientes de maneira eficiente
e prestativa, desde a definição do melhor produto para atender a demanda até a configuração dos
equipamentos. Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória:
2020
Presença nacional

2009
Fundação da segunda empresa
Com o objetivo de fabricar e
comercializar os produtos com a
marca ABS, entra em operação a
segunda empresa do grupo.

2001
Lançamento
da marca ABS

Atualmente, comercializamos produtos
de telemetria para todo o Brasil, de forma
direta ou por meio de nossos integradores
e parceiros de negócios. Clientes de
diferentes portes utilizam com sucesso os
produtos ABS no Brasil e no exterior.

2000

2004

2011

Início das atividades

Fabricação de equipamentos

Especialistas em equipamentos para telemetria

Iniciamos nossas atividades como
uma empresa de engenharia
voltada para projetos de sistemas e
serviços de integração nas áreas de
automação e telemetria.

Atentos às necessidades de mercado,
percebemos a carência de equipamentos
para comunicação de dados, motivando a
criação do primeiro produto: um modem
para rádio analógico.

Rapidamente o negócio se desenvolve e a comercialização
dos produtos ABS torna-se a nossa atividade principal.
Para não concorrer com nossos clientes em atividades
similares, optamos por não realizar serviços de integração
e encerramos a empresa de engenharia.
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3. Conheça nossos diferenciais:
Disposição em ajudar você a encontra a melhor solução

Atendimento cordial e rápido

Produtos robustos (industriais) e soluções com ótimo custo benefício

Conhecimento e experiência: Engenharia de Aplicação e Suporte Técnico

Qualidade: ISO 9001

Produto Legal: Certificação ANATEL
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4. Nossos produtos:
Modems e Gateways para Conectividade
Dataloggers Conectados
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5. Nossas tecnologias:
Os equipamentos fabricados pela ABS Telemetria utilizam 3 diferentes tecnologias: celular, wireless
(rádio) e Ethernet. Conheça um pouco mais sobre cada topologia:
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6. Por que utilizar nossos produtos?
A conectividade é a principal funcionalidade dos produtos ABS. Com esse recurso, integramos
sensores e dispositivos em locais distantes e obtemos seus dados quando desejamos. Em alguns
casos, eles também medem e registram (dataloggers conectados).
Os produtos ABS garantem o acesso às informações relevantes e estratégicas para o seu negócio.
Com um volume suficiente de dados e capacidade analítica, você pode alcançar diferentes benefícios:

MELHORAR

REDUZIR

EVITAR

Durabilidade

Desperdício

Quebra

Uso (ser mais fácil)

Deslocamento

Paradas não programadas

Eficiência / Desempenho

Tempo de parada

Desvio / Roubo

Confiabilidade

Custo

Acidentes
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7. Principais segmentos atendidos:
São clientes da ABS Telemetria empresas do porte da Petrobrás e SABESP, assim como empresas de
pequeno porte. Procuramos auxiliar a todos com a mesma atenção e dedicação.
Desenvolvemos negócios com empresas de diferentes segmentos em todo o Brasil:

		Saneamento

		

Petróleo e Gás

		Energia Elétrica

		

Eficiência Energética

		Geração Distribuída de Energia

		
Prevenção de desastres
		ambientais

		
(energia produzida no ponto
		de consumo)

		

Controle de Ativos

		Clima

		Segurança
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Entre em contato e solicite um orçamento ao nosso comercial!
www.abstelemetria.com

contato@abstelemetria.com

(51) 3030-3438 | 3030-3439

(51) 98947-8814

ESPECIALISTAS EM
EQUIPAMENTOS
PARA TELEMETRIA

