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Landis+Gyr
Líder Mundial em Smart Grid

$1 bilhão

em P&D autofinanciado
desde 2011

Sede na Suíca com

escritórios em
+30 paises

Líder em IoT com a

maior base instalada com

+300 milhões

de pontos conectados
globalmente
Mais de 120 anos
de experiência
Atendendo mais de

3.500
distribuidoras
no mundo
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Eleita a
multinacional AMI
do ano de 2019

pelo 5º ano consecutivo

Centro de P&D
no Brasil

+ R$ 15
MILHÕES

de P&D autofinanciado
c/ R$ 12,7 milhões em
2020 e R$ 10,0 milhões
em 2019.
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DESENVOLVIMENTO
LOCAL
Único empresa no Brasil
com P&D local que
desenvolve produtos com
Wi-SUN.

HARDWARE &
SOFTWARE

Equipes de P&D locais de
hardware e software
especializadas no
fornecimento de soluções
ponta a ponta.

Medição Inteligente Landis+Gyr no Brasil
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•

+3 milhões de unidades consumidoras conectadas

•

Complementariedade e interoperabilidade com a
Rede L+G RF Mesh IP + Celular, viabilizando
diferentes casos de uso

•

Medição remota e Automação de Rede de
Distribuição

•

Oportunidade de novas receitas, redução de
custos operacionais

Comprometimento com a
qualidade, fim a fim
•

120+ anos de experiência em medição

•

10+ anos viabilizando o AMI em grande escala

•

Medidores inteligentes para todos os grupos

•

Habilitando ecossistemas

•

Redes de alta capacidade e confiabilidade

•

Entrega fim a fim, do equipamento ao analytics

•

HES (MDC), MDMS, AGA, Cybersecurity

A transformação da energia está acontecendo agora
Estamos na vanguarda da revolução do
setor de energia…
• Mudança para um modelo mais
dinâmico e sustentável
• Novas parcerias se formando entre
concessionárias e consumidores de
energia
• Geração incorporando novas fontes
diversas
• Informações que fornecem
ferramentas para gerenciar melhor a
energia
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TEPCO
Japão

A Maior Rede
IoT do Mundo

Interoperabilidade em Escala
Capaz de oferecer suporte a 29 milhões de
end points, incluindo medidores inteligentes
de 11 fornecedores diferentes e dispositivos
residenciais de IoT, totalizando 1,3 bilhão de
leituras por dia em um único head-end system

Território Diverso
Suporta um território diversificado com áreas
urbanas densas e rurais extremas, atendendo
mais de 40 milhões de pessoas

Implementação de Wi-Sun
Primeira implantação true Wi-SUN
desenvolvida para oferecer suporte a
aplicativos IoT futuros

LIGHT
Brasil

Combate à
Perdas
Não-Técnicas

Maior projeto de Medição Inteligente da
América Latina

Cobertura de rede para 1.5+ milhões
de usuários

Medição Inteligente (AMI) + Automação da
Rede de Distribuição + NOC e Operação +
Cybersegurança
Ex.: Case Olimpíadas 2016

Nos últimos 10 anos a Landis+Gyr apoiou o
mercado com suas soluções e serviços,
permitindo um resultado em recuperação de
energia estimado em torno de 13.640 GWh,
ou R$ 4 bilhões de reais acumulados

Medição Inteligente 2.0 - Novos Casos de Uso
Benefícios às Distribuidoras de Energia

Proteção de receita
Avançada

1ª Onda
Proteção de Receita
Leitura Remota

Corte e Religa Remotos

Analíticos
para Perdas
Qualidade de
Energia

Detecção de Interrupções
Analíticos para Ativos

Automação da
Distribuição

Novos Serviços
Energéticos
Gestão de Faltas de Energia

Gestão da Demanda
Previsão / Forecast da Conta de Energia

Novas Modalidades Tarifárias
Veículos
Elétricos

2ª Onda

Portal do Consumidor
Gestão do Consumo
Residencial

Gestão Individual
de Cargas

Benefícios ao Consumidor final
8 |© Landis + Gyr 2021 |

Impactos Ambientais da Medição Inteligente
Número de funções e use cases que comprovadamente contribuem
significativamente para a redução geral de CO2

Insights sobre o
consumo de energia
aumentam a consciência
e ajudam a reduzir o
consumo
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Leituras remotas
reduzem
significativamente os
deslocamentos

Alarme proativo de falhas
e interrupções levando a
uma restauração mais
rápida do serviço,
impactando
positivamente as
emissões de CO2

A Medição Inteligente
oferece suporte ao
deslocamento de carga
de pico, levando a uma
maior eficiência

Landis+Gyr possibilitou 8 milhões de toneladas de
redução direta de emissões de CO2 em 2019 por
meio da base instalada de medidores inteligentes.

Igual a 132 milhões de árvores plantadas
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Na Landis + Gyr
valorizamos a
sustentabilidade e
acreditamos no
propósito de tornar
este mundo um lugar
melhor para as
gerações futuras.
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Obrigado!
Leandro Nunes
Product Manager IoT, Landis+Gyr South America

