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Introdução a um novo fornecedor
   

Através da estratégia de negócios da TCT Brasil, com o proposito em oferecer o melhor e mais completo

portfólio de produtos, soluções e suporte técnico com foco em aplicações de eletrônica embarcada, mais

especificamente na utilização de semicondutores e componentes eletrônicos endereçados ao ambiente de

conectividade, em especial as novas tecnologias emergentes, apresentamos oficialmente ao mercado

brasileiro a nova parceria como distribuidora autorizada da Telit, empresa líder mundial no

desenvolvimento e produção de módulos wireless, com foco nas tecnologias Celular, Wi-Fi e Bluetooth

para os mais variados casos de uso existentes no pujante ecossistema de desenvolvimento brasileiro. 

“Acreditamos que a parceria com a Telit trará ainda mais simetria com as linhas existentes em nosso

portfólio, com forte sinergia para as aplicações de IoT que se tornaram estratégicas para o próximo ciclo

de desenvolvimento da empresa. Conhecemos muito bem a equipe da Telit no Brasil e acreditamos no

modelo de trabalho que a empresa propõe, com uma proposta clara de valor e diferenciais enfatizando

segurança e qualidade de engenharia, que em conjunto ofereceremos ao mercado brasileiro” acrescenta

Thiago Barioni Chief Marketing Officer (CMO) da TCT Brasil.    

Aplicações & Verticais de mercado
   

   

Sobre a Telit
   

Com quase vinte anos como empresa pioneira e líder em produtos para aplicações de IoT, a Telit

conquistou a reputação em resolver os desafios mais difíceis do mercado de (IoT). Hoje, habilitamos

milhares de soluções de IoT bem-sucedidas em todo o mundo à medida que continuamos a investir em

nosso portfólio de tecnologias que impulsionarão a indústria ao longo dos próximos anos.  

Antes da IoT, havia a Telit. Fomos os pioneiros do setor e nos tornamos o parceiro de confiança das

maiores marcas do mundo. A IoT está em nosso DNA, entregar os resultados de negócios para nossos

clientes, simplificando especialmente a gestão dos sistemas IoT enquanto crescem, é o que nos

diferencia. A equipe da Telit traz um nível genial de experiência em hardware, conectividade e plataformas

que é incomparável na indústria. Somos uma empresa com mais de vinte anos de experiência projetando,

construindo e executando as mais complexas soluções que estão redefinindo as regras do negócio digital.

   

Comparativo entre as tecnologias coexistentes com o 4G
   

   

Portfólio focal de módulos celular 
   

** Em desenvolvimento Módulos L2 NB-IoT 
Módulos com a bandeira do Brasil são fabricados localmente e contam com os benefícios da Lei da Informatica - PPB 
Módulos C1, G1 Cat M1/NB1 utilizam os chip sets da Qualcomm 
Módulos H2 NB-IoT utilizam os chip sets da Mediatek

   

Múltiplas opções de Evaluation Kits! 
   

   

O Kit de avaliação Telit (EVK2) fornece um ambiente robusto e flexível para agilizar o desenvolvimento de

aplicações para todas as famílias de módulos Telit e padrões celulares como LTE (Cat M1, Cat NB1, Cat1,

Cat3, Cat4, Cat6) 3G e 2G. O kit inclui uma placa-mãe e uma placa adaptadora onde o módulo é

montado. Este conceito permite que o EVK2 seja usado em vários formatos e gerações de produtos,

presentes e futuros. A placa-mãe inclui interfaces básicas, como entrada de energia, suporte para cartão

SIM, saídas de monitor de áudio, RS-232 e USB; bem como um botão Reset e interruptor de alimentação.

O circuito implementado na placa-mãe EVK2 é baseado no reference design recomendado para os

componentes periféricos do módulo e conexões de I/O.

 

https://www.telit.com/m2m-iot-products/
https://www.telit.com/industries-solutions/
https://www.telit.com/m2m-iot-products/mobile-iot/?hsCtaTracking=1abb7e28-e676-4bdf-8ff9-002699f53aa1%7C3539c833-221e-4ee3-970b-77145b2dca64
http://www.tctbrasil.com.br/
https://www.telit.com/
https://www.telit.com/developer-zone/telit-enterprise-development-kit/
https://www.telit.com/developer-zone/telit-enterprise-development-kit/


As placas adaptadoras estão disponíveis para todas as famílias de módulos. Placas adaptadoras para

módulos com conectores placa a placa podem ser usadas para desenvolvimento com vários módulos

diferentes compartilhando o mesmo foot print.

Outras opções de Kits disponíveis atraves da Telit Developer Zone
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http://www.tctbrasil.com.br/fabricantes/
https://www.facebook.com/tctbrasiloficial/
https://www.telit.com/developer-zone/

