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A MEDTEC é uma empresa genuinamente brasileira que se destaca pelo seu comprometimento, capacitação técnica e científica, na busca de soluções no 
mercado nacional e internacional, em ambientes diversos. Fundada em 1996 com objetivo de atender nossos clientes de forma rápida com parceiros 
internacionais visando atualizações tecnológicas dos produtos nacionais. Representamos produtos de fabricação internacional de maneira que a 
originalidades dos projetos permaneçam em vigor. Nosso objetivo é minimizar o tempo de restabelecimento em equipamentos de grande importância no 
cenário operacional nas áreas de: Produção, Defesa, Controle, Suporte, Meteorologia, Segurança, Biomédica, Energia e Tecnologia da Informação. A partir 
do ano 2000, passamos a trabalhar com fornecimento de módulos, cartas e componentes para radar, telecomunicação, ADS-B e tecnologia da informação. 
Nossas atividades são voltadas para atender o DECEA, CISCEA, PAME-RJ, Unidades da Força Aérea Brasileira, Petrobras, Prefeituras, Empresas Privadas, 
Exército Brasileiro e Marinha do Brasil. 

A empresa realiza ensaios técnicos, recebimento técnico, homologação, testes de aceitação em campo, ensaios não destrutivos com raios X industrial, 
microtomografia, levantamento de perfis do terreno (site survey), estudo de propagação de RF, contra medidas eletrônicas, configurações, provê soluções 
de obsolescência e melhoria de desempenho, atividades de instalação, integração, VHF, link de radioenlace terrestre, Enlace Satélite, Modem CDM 625, 
550, 570, 800 em sistema single ou redundante, fibra óptica, cálculo de enlaces terrestre e satelital. Manutenção em Fotolito, placas de instrumentos de 
medidas, sistemas de células solares , equipamentos de Auxilio  a Navegação, ALS,ADS-B, Sistemas Meteorológicos, Software. 
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• A empresa MEDTEC trabalha fornecendo placas, módulos, válvulas e peças de uma forma geral importando com os principais 
fabricantes. Atuamos no mercado nos modelos de Radar de Defesa, Radar de Controle, Radar Meteorológico, Radar de Busca, Radar 
Banda C, Radar Banda X, Radar Secundário, Radar Transportável, Giga de Testes, Simuladores, Contra Medidas, atendendo as Forças 
Armadas, Prefeitura e Governo do Estado. Realizamos manutenção, atualização tecnológica e contratos de serviços. 
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Radar Meteorológico X200 
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ADS-B Solutions 
Air Side Driving Simulator 

Terminal Information System Get paid for your services 
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•Filtro de rejeição de banda ajustável 

Filtro de rejeição de banda com sintonia 

eletrônica de alta resolução entre 600-

6000 MHz, para aplicações 2G / 3G / 4G / 

5G. 

• Atenuador Digital 

 

Sistemas atenuadores digitais com 

faixa de atenuação de mais de 90 dB 

em etapas de até 0,25 dB. 

•Simulador de Fading 

Um emulador de 

desvanecimento multicanal 

projetado para caber em 

qualquer bancada de teste de 

link de rádio de micro-ondas de 

uso geral. 

O Monitor Series  RI900 foi projetado para monitorar o desempenho de RF de um 

sistema de radar. Ele oferece a capacidade de monitorar continuamente a potência 

média de saída, a potência média refletida (antena VSWR) e a figura de ruído, sem 

interferir na operação normal do radar.  

https://ranatec.com/wireless-test-automation/tunable-notch-filter/
https://ranatec.com/wireless-test-automation/tunable-notch-filter/
https://ranatec.com/wireless-test-automation/tunable-notch-filter/
https://ranatec.com/wireless-test-automation/tunable-notch-filter/
https://ranatec.com/wireless-test-automation/tunable-notch-filter/
https://ranatec.com/wireless-test-automation/digital-attenuator/
https://ranatec.com/wireless-test-automation/digital-attenuator/
https://ranatec.com/wireless-test-automation/fading-simulator/
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RADIOSSONDAS ANTENA / RECEPTORES 

BALÕES E ACESSÓRIOS SOFTWARE DE SOM SISTEMAS AWS 

METEROLOGIA MARINHA 

https://intermet.co/category/radiosondes/
https://intermet.co/category/radiosondes/
https://intermet.co/category/tracking_stations/
https://intermet.co/category/balloons/
https://intermet.co/category/software/
https://intermet.co/category/ground_met/
https://intermet.co/category/marine/


MEDTEC  - TZION 

 



MEDTEC  - TZION 
Total Wind e Soluções de Perfilagem Termodinâmica 

Fornecemos Perfiladores Eólicos e Termodinâmicos de última geração, juntamente com soluções 

de sistema integradas otimizadas para aplicativos de sites móveis e fixos. 

https://www.youtube.com/watch?v=n-MJCk7iyNc
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• Software e Aplicativos 

• A MEDTEC é especialista no desenvolvimento e implantação de soluções baseadas 
em softwares de gestão empresarial open source. 
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High Voltage Pulse Transformer 

High Voltage Plasma Generators 

High Voltage Isolation Transformers 

High Voltage Ignition System 

High Voltage Dividers 

Shock Wave Generators 

Spark Gaps 

Rail Gaps 

High Voltage Power Supplies 

Delay Lines & PFN's 

Special Products 

http://www.systechcapacitors.com/hvptg.php
http://www.systechcapacitors.com/hvptg.php
http://www.systechcapacitors.com/hvits.php
http://www.systechcapacitors.com/hvits.php
http://www.systechcapacitors.com/dividershock.php
http://www.systechcapacitors.com/dividershock.php
http://www.systechcapacitors.com/rgps.php
http://www.systechcapacitors.com/rgps.php
http://www.systechcapacitors.com/pspf.php
http://www.systechcapacitors.com/pspf.php
http://www.systechcapacitors.com/spsp.php
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Pesquisa e Desenvolvimento 
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• Realizamos cursos de : 

• Radar de Rota 

• Radar Meteorológico 

• Radar de Terminal 

• Radar de Aproximação 

• Guerra Eletrônica 

• Contra Medidas Eletrônicas 

• Contra Contra Medidas Eletrônicas 

• Radar Secundário 

• Ensaios Não Destrutivos 

• Instrumentação de Laboratório 

• Análise de Imagem Tomográfica Industrial 

• Medidas Nucleares 

• Equipamentos Biomédicos 



andrerique@medtecserv.com.br 

medtec@medtecserv.com.br 

21 98568-8242 
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