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Projetamos o futuro dedicando-nos  

a aplicar soluções tecnológicas para 

maximizar a qualidade de vida e a 

inteligência da humanidade.
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Projetos  
no Brasil

Nossos clientes



A Tecno it é uma empresa em
movimento, sempre renovada pela 
dinâmica das conexões, estabelecendo 
redes vivas entre o melhor da tecnologia 
e projetos de inovação.



Soluções

Nossos produtos são  
soluções tecnológicas desenhadas de 

forma personalizada, com objetivo de levar 
inovação e solução de problemas para 

nossos clientes.



Indústria



Solução que integra ferramentas com objetivo de aumentar a  

segurança e a confiabilidade das atividades dentro de plantas industriais, 

apoiando gestores e investidores no desenvolvimento de Plano de 

Segurança, inspeções, revisões periódicas de segurança e no Plano  

de Ação de Emergência, conforme regulamentam as leis nacionais.

s e g u r a n ç a  ·  c o n f i a b i l i d a d e  ·  l e g a l i d a d e

Solução completa de vídeo monitoramento.

Inspeções por drones.

Iluminação em ambientes críticos.

Infraestrutura elétrica e lógica a partir de postes autônomos.

Comunicação unificada.

Integração de dados.
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Componentes para Indústria

Tomada  
de decisão

vídeo
monitoramento

avisos sonoros 
inteligentes

comunicação 
unificada

inspeções  
por drones

infraestrutura
elétrica e lógica

Integração  
de dados

Postes autônomos Drones Monitoramento e 
sistemas de alertaPostes autônomos são instalados 

em pontos estratégicos para 

fornecer informações de 

monitoramento. Com a utilização 

de estações fotovoltaicas, 

qualquer tipo de  

sistema poderá ter  

eficiência energética.

Drones possibilitam a  

captação de imagens de alta 

qualidade em áreas de difícil 

acesso gerando mapeamento 3D, 

georreferenciamento e inspeções.

Monitoramento eficiente com 

comunicação entre sistemas, 

informações em interface de 

organização de dados, e sistemas 

de precisão na emissão de alertas.
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