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Tecnologia As A Service
A WDC Networks desenvolveu em 2013, uma
nova maneira de ofertar tecnologia de forma
simples e descomplicada. Permitindo que as
empresas possam investir na melhor tecnologia
pagando uma mensalidade, ao invés de ter que investir de
uma só vez. Nós transformamos o seu CAPEX em OPEX, em
um formato que permite desfrutar de todos os benefícios fiscais
de uma operação de arrendamento mercantil. Modalidade muito
utilizada em outros países, entendemos que os clientes precisam se
concentrar nas suas atividades fim.
O mundo mudou:
A forma de consumir música, de pedir comida e de se locomover.

Por que você ainda compra tecnologia da forma antiga?

A WDC Networks é uma distribuidora de Tecnologia As A Service (TAAS).
Conheça as vantagens e nosso modelo de contrato na página: wdcnet.com.br/taas

TAAS Basic

TAAS Protect

TAAS Full

Taxas competitivas
exclusivas e
vantagens fiscais.

Garantia de tempo de
contrato, revisão de
funcionalidades e
vantagens fiscais.

Garantia, serviço de
monitoramento, renovação
tecnológica e vantagens
fiscais.

wdcnet.com.br/taas
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As principais vantagens
VANTAGEM COMPETITIVA
A complexidade da tecnologia, a dificuldade
de contratar e manter profissionais em diversas
disciplinas, associado ao risco de em pouco
tempo os produtos ficarem obsoletos,
transformam essa modalidade em uma
vantagem competitiva para empresas de
qualquer tamanho ou segmento.

DECISÃO ESTRATÉGICA
A decisão estratégica de transformar o modo
de aquisição de novas tecnologias e
infraestrutura de redes é uma forma de mudar
a sua estrutura de custos, reduzir o
investimento, muitas vezes exigindo um tempo
enorme pra decisão, dada a complexidade.

CABE NO SEU ORÇAMENTO
Optar por adquirir na modalidade “Tecnologia
as a Service – TaaS” ficou mais fácil e
descomplicado,
pois
são
valores
de
pagamentos mensais, que em geral cabem no
seu orçamento. Se somar a rapidez de
implantação e o baixo risco, com certeza essa
modalidade pode alavancar seu resultado
frente a concorrência. A transformação digital é
fator de competitividade.

Leia mais sobre o TAAS.
wdcnet.com.br/taas
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Sobre nós
WDC Networks é uma distribuidora de tecnologia
as a service. Nosso propósito é conectar empresas
e pessoas às inovações que movem o mundo e,
assim, acelerar o acesso à tecnologia, essencial para
a qualidade de vida de todos.

A WDC Networks é uma e empresa de Tecnologia.
Fundada em 2003, com o objetivo de inovar no
modelo de distribuição de produtos de volume,
optou por atuar em tecnologias de nicho, onde
havia um grande potencial de crescimento e poucas
empresas atuantes, tais como Internet Banda-Larga
5GIWTCPÃC'NGVTÐPKEC%QOWPKECÃ¿Q7PKƂECFC
Infraestrutura de Data Center, Áudio e Vídeo
2TQƂUUKQPCN5GIWTCPÃCFG&CFQUG+Q6s+PVGTPGV
das coisas.
A WDC tem no seu “DNA” uma capacidade de
pensar na experiência do cliente, buscando
descomplicar os processos, o suporte técnico e
comercial e trazendo para seu portfolio produtos e
marcas que tenham sinergia e complementariedade,
antecipando tendências.
Em 2017 a WDC recebeu um investimento
minoritário do fundo de Private Equity 2BCapital,
ligado ao BRADESCO, possibilitando o avanço da
empresa em sua rota de crescimento e melhoria na
qualidade de atendimento, com novos recursos
financeiros suficientes para ampliar a oferta de
Tecnologia as a Service.
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Somos simples.

A tecnologia é nossa paixão.

Descomplicamos a cadeia de suprimentos de tecnologia inteligente
do Brasil, com portfólio completo, gestão de estoque,
entrega eficiente e otimização de investimentos.
Como podemos descomplicar sua vida hoje?

Somos próxima
A tecnologia nos conecta.

Descomplicamos as relações, unimos atendimento
humanizado com capacidade técnica e trabalhamos
todos os dia para transformar sua experiência
na melhor possível.
Vamos conversar?

Somos ágil.
A tecnologia não para.

Descomplicamos o futuro, inovamos nas oportunidades
e soluções para nosos clientes e antecipamos
as tendências de mercado.
O que será que vem por aí? A gente sabe.
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Casa
Conectada
É uma empresa pertencente a WDC Networks,
especializada em automação residencial, que utiliza a
tecnologia IoT sem fio, assim transformando qualquer
residência em um ambiente inteligente que pode ser
acionado por smartphones e assistentes de voz.
Com um portfólio único e exclusivo de
soluções que se integram.

Escaneie aqui

E SAIBA MAIS!

casaconectada.com.br

Filiais nacionais e
internacionais
A WDC Networks está presente nas Américas, com escritório
comercial nos Estados Unidos (Miami) Colômbia (Bogotá)
e centro de distribuição (Panamá).

Ilhéus - BA

Matriz/Centro de distribuição

Salvador - BA

São Paulo - SP

Escritório comercial

São Paulo - SP

Centro de distribuição

Casa Conectada

Extrema - MG

Colômbia - CO

Panamá - PA

Miami - EUA

Centro de distribuição Solar
Centro de distribuição

Escritório comercial

Escritório comercial
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Somos uma grande empresa com grandes números.

3.087.446

412 MIL

2 MIL

5500 ISPs

DOMICÍLIOS CONECTADOS POR
FIBRA ÓTICA EM ULTRA-BANDA
LARGA

TELEFONES IP VENDIDOS

DOMICÍLOS AUTOMATIZADOS

ATENDIDOS NO BRASIL

750 MIL

12 DATACENTERS

CÂMERAS DE SEGURANÇA
VENDIDAS

ENTREGUES AS A SERVICE

1.140.065.00 KM
CABO FIBRA ÓTICA
(2x volta no mundo)

1,2 MILHÃO
WI-FI Acess Point

12 DATACENTERS
EM CONSTRUÇÃO

Trabalhamos com
grandes marcas.
Inclusive a nossa.
Somos a

Descomplicamos as operações das empresas e da vida das pessoas
para que elas possam focar no que é essencial.
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ACESSO
As redes GPON fazem parte do grupo de redes ópticas
passivas e permitem, através de uma única fibra óptica,
entregar três serviços, conhecidos como ‘Triple Play’: Internet, telefone e televisão. Essa tecnologia garante maiores
larguras de banda para downstream e upstream, além de
mais eficiência e uma grande variedade de serviços.
Inove com o modelo mais atual de rede óptica para a sua
empresa e conheça nossos produtos e fabricantes.
OLT – GPON
Trata-se de um equipamento utilizado na concentração e
distribuição da rede de fibra óptica FTTx (Fiber-to-the-x).
Essa é uma tecnologia relativamente recente, que surgiu
com o objetivo de oferecer mais velocidade à internet.
ONU
Unidade de termição optica, utilizada para converter o sinal
óptico dentro da casa do assinante
PLACAS
As placas são o ‘coração’ do sistema GPON. Encontre aqui
as melhores opções de placas do mercado.

9
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A Nokia é uma fornecedora Finlandesa
que oferece produtos e serviços para
operadoras de telecomunicações e
provedores de internet ISP’s com o
objetivo de conectar pessoas e o mundo
com as tecnologias. Através das
tecnologias GPON, XGSPON, DWDM e IP
Solutions, a Nokia oferece inovação para o
mercado simplificando e permitindo as
operações e permite novos negócios.

OLT FX-16

OLT’s

OLT FX-8

As OLTs da Nokia são plataformas multiserviços
compatíveis com as tecnologias GPON, XGSPON,
TWDWM-PON, POL, P2P. As OLTs Nokia são
dimensionadas para garantir soluções Gigabit de
baixa latência e suportar as demandas de
infraestrutura para implementação do 5G.
OLTs perfeitas para pequenos e grandes projetos.
Uma OLT a prova do futuro.

OLT FX-4

ONU’s
G-1425G-A

G-2425G-A

G-2425G-B

ONU AC 1200 MIMO 2X2
4GE+1FXS | potência de 500mW |
Tecnologia EasyMesh

ONU AC 1200 MU-MIMO 2X2
4GE+2FXS | potência de 500mW |
2.4GhZ | 1W em 5Ghz | Tecnologia EasyMesh

ONU AC 3400 MU-MIMO 4X4
4GE+2FXS+USB | potência de 1W | 2.4GhZ |
2W em 5GhZ | Tecnologia EasyMesh

WIFI EASYMESH
A Nokia possui uma linha de ONUs e roteadores com
a tecnologia EASYMESH, de alto desempenho. A linha
Beacon possui equipamentos de AC 1200, AC 3000 e
AX 1800 podendo conectar no mesh até 04
equipamentos, melhorando e ampliando a cobertura
de wi-fi. Ideal para agregar valor ao seu cliente!

Beacon 2
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Placas e Cards
Placas controladoras suportam até 200Gbps de uplink
por slot. Tecnologia XGSPON/GPON placa híbrida.

Para mais informações, entrar em contato
com um dos nossos especialistas.

A ONU MAIS

POTENTE DO MERCADO
NOKIA ONU G-2425G-A E G-2425G-B
Melhor cobertura e disponibilidade
do sinal wi-fi para os assinantes

Conheça a nova linha de
ONU’s da Nokia. Com capacidade de 500mW até
2W de potência, atendendo planos de mais de
1Gbps de troughput no
Wi-Fi.
11
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Roteadores CORE de rede
A Nokia possui uma linha completa de roteadores para o CORE
de sua rede, atendendo a todos os tipos de topologias no
mercado de Telecom.
Altíssima Capacidade e Densidade a partir de 3Tb/s•
Sistema Modular para proteção de investimento •
Conjunto completo de funções e serviços de rede: •
Roteamento, Autentificação e CGNAT
Otimize o sistema com licenciamento escalável conforme o •
crescimento (pay-as-you-grow) 32K, 64K ou 128K em Dual Stack

Módulos disponíveis | SR-1
A Nokia possui uma linha completa de interfaces que atendem a todos os tipos de topologias
no mercado de Telecom. Conheça toda linha Nokia.

6 Conectores Universais
QSFP28 MDA e XP

12 Conectores Universais
QSFP28 MDA e XP

• Centralizado, 2RU de altura
• Plano de Controle Unificado
• Opções de chassis com
alimentação AC ou DC
• Mitigação de ataques DDoS
integrados na rede

3 Conectores CFP2
DCO MDA e XP

16 Conectores 10/25GE SFP28
(MACsec) + 2 Conectores
QSFP25 MDA e XP

3 Conectores (novo) &
6 conectores Universais
QSFP-DD MDA e XP

ROTEADOR DE
CORE SR-1
CGNAT ESCALÁVEL
COM MÓDULOS DE 80GBPS

• Sincronismo completo,
suporte a extensão de portas
via Breakout ou via 7210 SAS
como satélites
• Fluxo de Ar Frente-Traseira
com 4 ventiladores modulares
• 3 aplicações, 1 única caixa
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A
FiberHome
é
uma
fornecedora
equipamentos de telecomunicações em todo
o mundo. Sua sede está localizada no distrito
de Hongshan, na China, e ocupa o lugar como
uma das melhores empresas especializadas
em redes de Telecomunicações de todo o
mundo. Seus produtos envolvem FTTH
GPON, soluções de DWDM e toda a linha
cabos de fibra ótica, sendo a principal
empresa
de
tecnologia
a
fornecer
equipamentos FTTH no Brasil e a pioneira na
criação de fibras óticas no continente asiático.

OLT AN5000
As OLTs GPON da Fiberhome
equipamentos Carrier Class de
desempenho e capacidade.
AN5516-04
AN5516-06
• AN5116-06B
•
•

são
alto

2 Slots de serviço
6 Slots de serviço
16 Slots de serviço

OLT PIZZABOX

• AN6001-G16 •
Tamanho certo para atender o que você precisa.

A Mini OLT Pizzabox AN6001-G16 é ideal para
atender projetos pequenos com tecnologia
GPON. Ela já acompanha 16Gbics PON C+ e vem

pronta para uso. Possui opção de alimentação AC
ou DC.

13

WDC Networks • Acesso

LANÇAMENTO
OLTS FAMÍLIA AN6000
• AN 6000-17
• AN 6000-15

• AN 6000-7

• AN6000-2 AC ou DC

A Série AN6000 é nova plataforma de OLT’s da
Fiberhome. A série traz diversas melhorias e suporte
a novas tecnologias como XGS-PON, TDM-PON,
NG-PON. Sua capacidade de backplane e
processamento foram melhoradas podendo chegar
até 6.8Tbit/s. Conta com nova arquitetura
distribuída de hardware, totalmente redesenhada
para as novas demandas de alta velocidade, conta
com a confiabilidade que sempre foi característica
da marca. Possui protocolos de roteamento Layer 3
como OSPF, BGP, IS-IS e MPLS dispensando em
vários casos a utilização de um roteador de borda ou
Switch Layer 3 no POP.

• Preparada para XGS-PON •
• Até 360Gbps de Up-Link •
• 200Gb de capacidade por Slot de serviço •

14
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WIFI AC1200 DUALBAND
As ONU’s Wi-Fi AC da Fiberhome permitem conexões simultâneas
de 2.4 Ghz 300Mbps e 5 Ghz 867Mbps com um total de 1.2Gbps
de largura de banda total. São excelentes para atender planos
residenciais de alta velocidade de 100 a 600Mbps.
•

ONU GPON HG6245D

4 portas Gigabit | 1 porta FXS | 1 porta USB | Wi-Fi AC 1200 2x2 MIMO
•

ONU GPON HG6143D

4 portas Gigabit | 2 porta FXS | 2 porta USB | Wi-Fi AC 1200 2x2 MIMO

ONU Wi-Fi 6 | Lançamento 2º semestre de 2021
•

ONU GPON HG6145F

4 portas Gigabit | 2 porta FXS | 2 porta USB | Wi-Fi AX 1800 2x2 MIMO
Suporte a Mesh com roteador AX Fiberhome SR1041Y

ONU’S GPON
As ONU’s (Optical Network Unit) GPON da
Fiberhome permitem que você conecte seu
assinante à sua OLT.
•

ONU GPON AN5506-01A MINI
Bridge | 1 Porta Gigabit

•

ONU GPON AN5506-02B
Router PPPOE | 1 porta Fast | 1 porta Gigabit | 1 porta FXS

ROTEADOR SR120-A
4 portas Gigabit | 4 antenas 5dBi | Wi-Fi Mesh | TR-069 | 2x2 MU-MIMO

O roteador Wi-Fi AC1200 SR120-A da Fiberhome é ideal para
cobertura Wi-Fi em ambientes domésticos. Utilizado em conjunto com
uma ONU Fiberhome, Bridge ou Router atende a planos de até
600mbps de velocidade. Com sua exclusiva tecnologia de Wi-Fi Mesh
é possível cobrir grandes áreas com uma rede sem fio robusta e
confiável.

ROTEADOR SR1041Y
3 portas Gigabit | 4 antenas 5dBi | Wi-Fi Mesh | TR-069 | 2x2 MU-MIMO | Preset

O roteador Wi-Fi 6 (ax) 1800 SR1041Y da Fiberhome vai
revolucionar o modo de prover conexões Wi-Fi em ambientes
domésticos. Sua tecnologia com Wi-Fi 6 traz melhoras
significativas na cobertura, estabilidade na rede. Wi-Fi 6 suporta
as tecnologia legadas b, g, n, ac.

15
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Construção de rede e segurança de alto desempenho dos usuários.
É uma nova geração de switches Ethernet de 10 Gigabit de baixa latência e alto desempenho, lançados pela Fiberhome
para data centers, agregação / acesso a parques de última geração e o núcleo de pequenas e médias empresas. A série
S6000 está posicionada no acesso de alta densidade de 10 Gigabit de data centers, ajudando empresas e operadoras a
construir plataformas de rede de data center para a era da computação em nuvem.

S6000-24F

S6000-24F2Q

S6800-48F6Q

Switch 24 portas 10Gb

Switch 24 portas 10Gb
+ 2portas 40Gb QSFP

Switch 48 portas 10Gb
+ 6 portas 40Gb QSFP

Padrões industriais avançados
Os switches atingiram o nível de proteção industrial IP40
suportando projetos de vedação sendo compatível com
EMC nível 4, com resistência eletromagnética umidade,
choque, poeira, névoa de sal. Pode ser trabalhado de
maneira estável em todos os tipos de ambientes industriais
extremos.

Excelente Dissipação de Calor
Adotam a tecnologia côncava e convexa de superfície
exclusiva para melhor dissipação de calor, assim garantindo
a difusão térmica para componentes internos em condições
sem ventilador, fazendo com que o equipamento funcione
de maneira estável.

Aplicação de Rede
Uso em uma rede completa de dois níveis em anel,
implantado em camadas, acesso e convergência.
Usando MSTP (protocolo de rede de anéis privados) o
tempo de comutação no anel é inferior a 50ms,
protegendo a rede de forma mais segura e confiável.
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A TP-Link é mais que uma fabricante de produtos de
rede, ela conecta você ao que realmente importa! Sempre
a frente, investindo em Pesquisa e Desenvolvimento,
produção eficiente e gerenciamento rigoroso de qualidade, a
TP-Link fornece produtos de rede premiados como roteadores
wireless, gateways cabo/DSL, adaptadores, repetidores de sinal e
dispositivos domésticos inteligentes. Para clientes de pequenas e
médias empresas, a TP-Link trabalha para fornecer as melhores soluções
de redes corporativas, com switches e roteadores de alto desempenho.

Linha Wisp para todas as capacidades de banda

Cria uma rede confiável e extremamente rápida, com tecnologia Wi-Fi 802.11ac. A banda de 2,4 GHz oferece
velocidades até 300Mbps, pronto para tarefas diárias como e-mails e navegação na web, enquanto a banda
de 5GHz oferece velocidades de até 867Mbps, ideal para streaming de vídeo HD e jogos on-line lag.
XZ000-G3

TL-WR840N

ARCHER C20W

EC220-G5

Terminal GPON TP-Link
1 Porta Gigabit, Bridge

Para planos de até 40Mbps
Wi-Fi de 300Mbps

Para planos de até 100Mbps
Wi-fi AC 5GHz

Para planos além 100Mbps
Wi-Fi AC 5GHz

Avançado, Revolucionário Wi-Fi 6

Archer AX10

O Wi-Fi 6 oferece um
enorme
aumento
de
velocidade e capacidade .
Tenha a mais recente
tecnologia Wi-Fi para acabar com a instabilidade e lentidão, e
aproveite a rede do futuro que carrega mais rápido e conecta mais.
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SWITCHES GERENCIÁVEIS
A série de Switches Gerenciáveis JetStream da TP-LINK oferecem
solução de rede robusta e resistente ao tempo, grande escalabilidade,
características ricas de gerenciamento e funções de segurança,
tornando-a ideal para rede de empresas, provedores e campus
universitários.

SWITCHES SMART
Os Switches Smart oferecem soluções de rede de excelente
custo-benefício para pequenos e médios negócios. Integrados com
características úteis de L2 como VLAN 802.1Q, QoS, IGMP Snooping,
Storm Control e SNMP, os Switches Smart da TP-LINK oferecem aos
administradores uma solução de rede simples e inteligente.

SWITCHES NÃO-GERENCIÁVEIS
Os Switches Não-Gerenciáveis da TP-LINK podem aumentar a
velocidade da sua rede e conexão backbone. Estes produtos são
simples e possuem instalação Plug and Play, significa que
nenhuma configuração anterior é necessária. Além disso, ele
oferece portas de rede de alto desempenho que permitem
expansão efetiva para rede de pequenos e médios negócios.

MC220L

O MC220L é um conversor de mídia projetado para converter as fibras
1000BASE-SX/LX para mídia 1000Base-T de cobre ou vice-versa. Projetado para uso
com cabo de fibra de Multi Modo /modo único utilizando o conector do tipo SC / LC.
Ele trabalha em 850nm tanto para transmitir como para receber dados ao adotar fibra
de multi-modo e 1310nm ao transmitir e receber dados ao adotar o modo único.

MC112CS

Eficiência sem precedentes. Controles de voz: funciona com Google
Assistant e Amazon AlexaCom sua capacidade excepcional: rede até 4x
mais rápida com 4×4 MU-MIMO,e velocidade e alcance incríveis:
velocidades combinadas de até 6.000 Mbps
ras soluções que temos no porffólio

18
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A WDC Networks é distribuidora oficial da
Cambium Networks, fornecendo soluções
para redes ponto a ponto e ponto
multiponto, com produtos inovadores
como a linha ePMP e cnPilot. Nossas
soluções de conectividade tornam a rede
resiliente,
fácil
de
operar,
alto
desempenho, fornecendo conectividade
econômica para as operadoras de rede.

Linha ePMP Rádio
Base

Nossos equipamentos ponto a ponto e ponto multiponto
podem ser utilizados para prover acesso residencial,
corporativo, conectividade industrial, entre outros projetos
que necessitem de transmissão de dados sem fio de alta
capacidade e qualidade. Os pontos de acesso da Cambium
Networks fornecem velocidades de até 1.2 Gbps, utilizando
tecnologia MIMO 4x4 e MU-MIMO.

Linha ePMP Rádio
Cliente

Os rádios clientes entregam capacidades de até 600 Mbps
e podem ser utilizados na rede ponto multiponto, assim
como para enlaces ponto a ponto.
Rádio Base
ePMP 2000

ePMP 3000

ePMP 3000L

• 5 GHz

• 5 GHz

• 5 GHz

• Antena RP-SMA
Sector2x2 de 90/120
com 17 dBi OpcionalUL
Beam-steering

• Antena RP-SMA
Setorial 4x4 de 90°
com 17 dBi Opcional UL
Beam-steering

• Antena RP-SMA
Setorial2x2 de
90/120°com 17 dBi

Rádio Cliente
Force 130

Force 190

Force 180

Force 200

Force 300-13L

• 5 GHz
• 4 Km
• Antena Integrada

• 5 GHz
• 6 Km
• Antena Integrada

• 5 GHz
• 10 Km
• Antena Parabólica

• 5 GHz
• 12Km
• Antena Parabólica

• 5 GHz
• 2Km
• Antena Integrada

13 dBi

16 dBi

22 dBi

5 GHz: 25 dBi

13 dBi

Force 300-16

Force 300-19

Force 300-25

Force 300-CSM

Force 300-19R

• 5 GHz
• 5 Km
• Antena Integrada

• 5 GHz
• 8 Km
• Antena Painel

• 5 GHz
• 10 Km
• Antena Parabólica

• 5 GHz
• Antena RP-SMA

• 5 GHz
• 8 Km
• Antena Painel

16 dBi

19
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cnPilot
Placas de Gerência e UPLINK suportando até 40Gbps por slot
e Cards PON com suporte a múltiplas tecnologias Ethernet
e425 | e430 | e410 | e600 •
e500/501/502 | e505 | e510 | e700 •
Entre em contato para conhecer as outras soluções que temos
no porffólio

cnMaestro
Placas de Gerência e UPLINK suportando até
40Gbps por slot e Cards PON com suporte a
múltiplas tecnologias Ethernet
e425 | e430 | e410 | e600 •
e500/501/502 | e505 | e510 | e700 •
Entre em contato para conhecer as outras soluções
que temos no porffólio

A tecnologia Wi-Fi 6 oferece
velocidades de rede mais altas e
permite
mais
dispositivos
conectados
com
maior
qualidade de pacote. O Wi-Fi 6
traz um modelo determinístico
para
a
camada
de
radiofrequência (RF) onde o AP
controla as conexões do cliente,
incluindo
quando
dormir,
quando
acordar
e
como
transmitir e receber pacotes.

WI-FI 6
ACCESS POINT CAMBIUM

Padrão 802.11ac
Tecnologia OFDMA
Tecnologia MU-MIMO

• AN 6000-2
• AN 6000-7
• AN 6000-15
• AN 6000-17
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Fabricante de roteadores (software e hardware),
oferecendo a interface mais amigável ao usuário, para
roteamento e gerenciamento de rede. Os nossos
produtos são utilizados por ISPs, usuários e empresas, sendo
ultilizados para construir infraestruturas de redes de dados em
todo o mundo. A nossa missão é tornar as tecnologias existentes
mais rápidas, mais poderosas e acessíveis a um maior número de
clientes.

Roteadores
RB4011IGS + RM

RB760IGS

CCR1036-8G-2S +

CCR1072-1G-8S +

Roteador com portas Gigabit,
CPU quad-core de 1.4Ghz

hEX S - 5 portas
Gigabit Ethernet

Roteador com Montagem em
rack de 1U, 8 portas Gigabit

Roteador com Montagem em
rack de 1U, 1 porta Gigabit

Switch

CRS326-24S + 2Q + RM é fácil de gerenciar - possui uma porta USB
para configuração e fonte de alimentação dupla para redundância sem tempo de inatividade inesperado, seus clientes ficarão
satisfeitos!

CRS317-1G-16S+RM

Smart Switch

CRS326-24S + 2Q + RM é fácil de gerenciar - possui uma porta USB para
configuração e fonte de alimentação dupla para redundância - sem tempo
de inatividade inesperado, seus clientes ficarão satisfeitos!
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Fabricante de software e hardware, que oferece o
um ambiente mais amigável ao usuário, até roteamento
e gerenciamento de rede com grau de operadora. Os
nossos produtos são utilizados por ISPs, utilizadores
individuais e empresas para construir infraestruturas de redes
de dados em todo o mundo. A nossa missão é tornar as
tecnologias existentes mais rápidas, mais poderosas e acessíveis a
um maior número de utilizadores.

Linha de Switches
Série GS2220
Switch L2 profissional
de 24 e 48 portas gigabit PoE+,
4 slots SFP e gerenciamento via WEB GUI, CLI
e gerenciamento na nuvem pelo Nebula.

•

Linha de Firewall UTM

•

Firewall UTM com antivírus, antispam, IDP, filtro de conteúdo e de aplicação.
Com nosso relatório na nuvem podemos manter o monitoramento da rede e a segurança.

•

Linha de Access Point

•

Firewall UTM com antivírus, antispam, IDP, filtro de conteúdo e de aplicação.
Com nosso relatório na nuvem podemos manter o monitoramento da rede e a segurança.

CRS317-1G-16S+RM
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WDC Networks • Acesso

A D-Link é um dos principais players mundiais na
área de equipamentos para infraestrutura de redes
convergentes e seguras, monitoramento e soluções em
cloud computing para consumidores finais e empresas,
sendo líder de mindshare em conectividade no Brasil e na
América Latina. Conta com subsidiárias nos maiores mercados
do mundo e uma extensa rede de distribuidores em mais de 90
países.

WI-FI MESH
• Permite a criação de uma única rede Wireless para todos
os dispositivos
• Roaming entre ambientes sem quedas ou trocas de rede
• 100% de garantia de entrega da velocidade contratada do
link de internet (caso os roteadores sejam ligados através de
um cabo de rede entre si)

Wi-Fi de última geração para sua Casa mais Inteligente.
O Wi-Fi 6 traz a tecnologia Wi-Fi de última geração para sua casa, dando a você o salto quântico em capacidade,
velocidade e alcance de que você precisa para lidar com todas as suas demandas de Wi-Fi. Perfeito para casas
inteligentes de alto desempenho e com grande densidade de dispositivos.
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DIR-X1560

DIR-X1860

DIR-X5460

EXO AX AX1500
Wi-Fi 6 Router

EXO AX AX1800
Wi-Fi 6 Router

EXO AX AX5400
Wi-Fi 6 Router

WDC Networks • Acesso

A empresa possui uma equipe técnica altamente
qualificada que produz e oferece suporte para
empresas e pessoas em todo o território nacional, com a
missão de facilitar e ampliar a conectividade de rede. Seus
produtos são ajustados à realidade de ISPs que não querem se
arriscar a comprar produtos de baixa qualidade ou de
procedência incerta. Conheça agora os produtos EASY4LINK e
permita inovar sua tecnologia de rede com o que há de mais moderno
no mercado de telecomunicações.

ONU GPON/EPON
E4L-H5100
Use a banda de 2,4 GHz para tarefas diárias, enquanto deixa
a banda de alta velocidade de 5GHz AC livre para streaming
de vídeo 4K, jogos online e grandes transferências de
arquivos.
Com menos dispositivos usando a banda de 2,4 GHz, há
menos interferência e congestionamento, oferecendo
melhor desempenho e uma experiência sem fio sem atrasos.

ONU WIFI AC 1200
E4L-H5410WA

4 portas Gigabit | 1 porta FXS | 1 porta USB | Wi-Fi AC 1200 2x2 MIMO

E4L-5410WA suporta 802.11ac interface Wi-Fi (2,4 GHz e 5,8
GHz) de banda dupla de frequência. Suporta flexível e plug and
play, assim como fornece voz, dados e serviços de vídeo de alta
definição para os usuários. Além disso, ele fornece o terminal
ideal soluções e futuros negócios suportam as capacidades para
a implantação de FTTH.
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FUSÃO E CERTIFICAÇÃO
DE FIBRA ÓPTICA
Equipamentos e ferramentas utilizados na construção e
manutenção de redes de fibra óptica e ativação de clientes
FTTH.
OTDR - Fibra Ativa
OTDR - Fibra Apagada
• OTDR Modulares
• Máquina de Fusão alinhamento Núcleo a Núcleo
• Máquina de Fusão alinhamento Núcleo
• Máquina de Fusão Alinhamento por casca
• Máquina de Fusão Alinhamento por V-Groove Ativo
•

L
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A Yokogawa Brasil é uma empresa japonesa
fundada em 1915, pioneira na tecnologia de
OTDR óptico, e atua fortemente na área de
telecomunicações com equipamentos de teste e
medição.

OTDR
Faz a união entre duas pontas da fibra óptica, sua operação é de grande precisão pois tem sua metodologia
de fusão pelo núcleo da fibra óptica, possui alinhamento v-groove ativo, além de um processo ágil, com
tempo de fusão de 6 segundos.

AQ1210E

AQ 1000

Para certificação de
fibra apagada

AQ7289

Para certificação de
fibra ativa 3WL

Solução modular para
certificação de fibra ativa

A Fujikura é uma companhia industrial que desenvolve
equipamentos de precisão, como cabos ópticos, máquinas
de fusão e cabos de energia. Líder mundial na fabricação
de equipamentos de telecomunicações. Suas soluções
auxiliam pessoas e empresas a se conectarem às redes de
forma mais eficiente e com altíssimo desempenho,
atendendo todas as necessidades do mercado de
operadoras e provedores.

Máquinas de Fusão
Faz a união entre duas pontas da fibra óptica, sua operação é de grande precisão pois tem sua metodologia
de fusão pelo núcleo da fibra óptica, possui alinhamento v-groove ativo, além de um processo ágil, com
tempo de fusão de 6 segundos.
26S + CLIVADOR CT08

36S + CLIVADOR CT50

46S + CLIVADOR CT08

86S + CLIVADOR CT50

• 3 anos de garantia •
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TRANSMISSÃO
Não é mais novidade que as empresas estão cada vez mais
apostando na fibra óptica para transmitir dados pelo mundo.
A DWDM é uma solução de rede de grande velocidade, que
oferece maior capacidade, por um melhor custobenefício. Essa tecnologia garante que você conecte a rede de
dados, voz e imagem da sua empresa com altíssimo desempenho.
Confira agora nossos produtos e fabricantes e permita que o
seu negócio tenha as melhores opções de rede de transmissão do mercado.
DWDM ATIVO
Os equipamentos ativos de DWDM se baseiam na combinação de dispositivos passivos com filtros sintonizados.
DWDM PASSIVO
O DWDM passivo é baseado na utilização de difração, filtros
e prismas de luz. Nossas soluções de transceptores SFP são
projetadas para serem 100% interoperáveis com todas as
plataformas OEM.
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A Integra Optics foi fundada para responder aos problemas de
confiabilidade e disponibilidade. Estamos comprometidos em tornar
nossos transceptores não apenas melhores, mas também mais
prontamente disponível do que qualquer outro fabricante do setor. Nós
manter um grande estoque de ópticas codificadas com precisão,
testadas três vezese pronto para enviar quando você precisar deles.

Novas soluções para uma cadeia de suprimentos mais completa
A Integra Optics ajuda engenheiros, designers e gerentes de rede em todo o mundo construir novas redes
de fibra óptica, ampliar o valor de suas redes existentes e mantenha o tempo de atividade com os
transceptores e fibras ópticas mais confiáveis. Estamos fornecendo soluções de rede para mais de 300
organizações em todo o mundo

TRANSCEIVERS

JUMPERS

PASSIVES

METERS

UPTIME CARE

A ECI oferece soluções de transporte óptico DWDM para operadoras,
provedores interconexão de Data Center em todo o mundo. As soluções de
DWDM da ECI garantem comunicações abertas, seguras e protegidas contra
o futuro. Feito sob medida para hoje, sendo flexível o suficiente para evoluir
com as necessidades de mudança do amanhã.

Neptune
Oferece agregação e transporte de pacotes multisserviços com
base em Elastic MPLS e roteamento de segmento, para uma
evolução perfeita para novos serviços IP e 5G.
NPT-1010D •
NPT-1022 •
NPT-1300 •
NPT-2514 •
NPT-2532 •
Entre em contato para conhecer as outras soluções que temos
no porffólio

Apollo
Oferece transporte óptico de baixa latência reconfigurável e
programável que simultaneamente acelera o provisionamento
de novos serviços, maximizando a taxa de transferência de
tráfego com o menor custo por bit.
OPT9608 •
OPT9624 •
OPT9904X •
OPT9932 •
Entre em contato para conhecer as outras soluções que temos
no porffólio
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REDES ODN
As redes ODN (Optical Distribution Network) fazem parte
da tecnologia PON e são formadas por fibras ópticas e
divisores passivos externos. Elas são desenvolvidas para a
arquitetura e construção de redes ópticas de transporte e
acesso de dados.
Saber qual tipo de fibra óptica aplicar é parte fundamental
do sucesso de um projeto de transmissão de dados. Para
essa missão, contamos com a FiberHome, fabricante de alta
tecnologia e referência no mercado de produtos FTTh e
DWDM.
Conheça a variedade de produtos e fabricantes que compõem essa solução, com condições exclusivas.
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Por mais de 160 anos, a Corning tem
utilizado sua experiência inigualável em
vidros especiais, cerâmicas e física óptica para
desenvolver produtos que criam novas indústrias
e transformam as vidas das pessoas. Donos da
patente do Gorilla Glass (telas do iPhone) e pioneiros
em fibra ótica.

Caixas Pré-Conectorizadas
PRECON UB-8SBO

Cabo Drop PRECON

Caixa de distribuição
de 8 ou 16 splitters

Cabos com conector PRECON,
*consulte os tamanhos

R&M é um fabricante global reconhecido internacionalmente e fornecedor de tecnologia de
distribuição e conexão passiva para todos os níveis de telecomunicações, banda larga e redes de
dados. Nossa mentalidade suíça de fornecer sempre a melhor qualidade tem repercussões em
sua infraestrutura de rede: instalação simples e manutenção rápida, além de baixo custo total da
propriedade, pois seus sistemas baseados na tecnologia R&M mantêm seu valor ano após ano.

RACKS ODF

CTO

DGO/DIO

SPLITTERS

CALHAS PARA FIBRA

SMAP ÓTICO

CORDÕES ÓTICOS

CONECTOR DE CAMPO

ARMÁRIOS DE RUA

CAIXA DE EMENDA

PTO

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA
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A FiberHome é a principal fornecedora de
produtos de comunicação de dados, com
A FiberHome é a principal fornecedora de
mais de 1 milhão de conjuntos de
produtos de comunicação de dados, com
equipamentos on-line, implantação de
mais de 1 milhão de conjuntos de
mais de 50 redes locais, ocupando mais de
equipamentos on-line, implantação de
20% do mercado da China; também
mais de 50 redes locais, ocupando mais de
alcançou o uso comercial em larga escala
20% do mercado da China; também
da IPRAN no mercado externo, e os
alcançou o uso comercial em larga escala
roteadores high-end e os produtos de
da IPRAN no mercado externo, e os
switch high-end são classificados como
roteadores high-end e os produtos de
número 1 em várias compras de
switch high-end são classificados como
operadoras globais.
número 1 em várias compras de

FIBRA ÓPTICA
Cabo de fibra Óptica Monomodo Drop Flat
para uso interno ou externo com mensageiro
que permite uma melhor sustentação durante
a instalação em campo. Possui proteção LSZH
para segurança das pessoas onde o cabo é
instalado, principalmente no ambiente
residencial.

• CABOS AÉREOS •
Cabo Aéreos Autossustentado Dielétrico AS

Cabos AS

Cabo de fibra Óptica Monomodo AS Autossustentado Dielétrico
para uso aéreo fixado em postes com opção de fixação para vão de
80, 120 ou 200 metros, provê até 144 fibras para conexão de
altíssima velocidade. Fibras agrupadas em blocos de 2, 6 ou 12
fibras para melhor facilidade no manuseio do produto. Possui uma
camada protetora de Kevlar que ajuda a proteger o cabo contra a
tensão que o peso, temperatura podem causar.
Cabo Aéreos Autossustentado Dielétrico ASU

Cabos ASU
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Cabo de fibra Óptica Monomodo ASU Autossustentado
Dielétrico para uso aéreo fixado em postes com opção de
fixação para vão de 80 ou 120 metros, provê até 12 fibras
para conexão de altíssima velocidade. Fibras agrupadas
em um único bloco protegidas por um loose tube de
material termoplástico.
Entre outros, entre em contato e conheça todo o portfólio.

WDC Networks • ODN
WDCeNetworks
• ODN
WDC Networks • Áudio, Vídeo
Automação

Caixa de Atendimento
Série CTOE-420A Caixa de Distribuição de Fibra
Opção com splitter 1x8 ou 1x16 •
Montagem em poste ou cordoalha •
Excelente vedação •
Grau de Proteção IP65 •
Até 4 cabos de distribuição •

Caixa de Emenda
CEO-FOSC-230R Fechamento em base-domo com
fechamento termo-retrátil
Bandejas de emenda para todos os tipos de construção de fibra •
Já acompanha todas as bandejas de emenda •
Disponível nas versões para 72FO ou 144FO •
Grau de Proteção IP68 •

Splitter Óptico

Splitter Óptico PLC SC/APC balanceado conectorizado no padrão
SC de polimento APC para divisão do sinal óptico proveniente de
uma fibra óptica para oito ou mais.

Conectores SC/APC

Conector Óptico de Emenda Mecânica que pode ser
montado em campo e instalado rapidamente sendo a
melhor terminação para cabo drop. É compatível com
conectores/ adaptadores padrões SC e FC podendo
aumentar a eficiência do fornecimento de serviços FTTH

Cordões Ópticos

Cabo drop flat (2mmx3.1mm & 1.6mmx2mm), Cabo redondo (2mm
– 3mm), Polimento da fibra SC-UPC/APC, Máximo de perda por
inserção, <0.5dB @1310nm/1550nm, Máximo de perda por retorno
>45dB (UPC) >50dB (APC) , Trabalha em temperatura de -40°C a
75°C
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Conheça nossas outras
áreas de atuação

A WDC Networks além do segmento Telecom atua também em:
Corporativo, Energia Solar, e Áudio e Vídeo e automação

Corporativo

QUER SABER MAIS SOBRE ESSE SEGMENTO?
ESCANEIE O QR CODE
E ACESSE O CATÁLOGO!

Energia Solar

QUER SABER MAIS SOBRE ESSE SEGMENTO?
ESCANEIE O QR CODE
E ACESSE O CATÁLOGO!

Áudio Vídeo e Automação

QUER SABER MAIS SOBRE ESSE SEGMENTO?
ESCANEIE O QR CODE
E ACESSE O CATÁLOGO!
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Quer uma proposta?
Fale com a gente!
AGENDE UMA REUNIÃO CONOSCO!

contato@wdcnet.com.br
(11) 3035-3777

CONHEÇA MAIS SOBRE A WDC

wdcnet.com.br

SAIBA MAIS SOBRE SOLUÇÕES CORPORATIVAS

info.wdcnet.com.br/solucoes-corporativas

Conectamos as maiores marcas
CQUUGWUOCKQTGUFGUCƂQU

RUA GOMES DE CARVALHO, 1609
9° ANDAR
VILA OLÍMPIA -SÃO PAULO - SP

WDCNET.COM.BR
40

@wdcnetworks

@wdcnetworks
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