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Sobre nós
WDC Networks é uma empresa 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 vendas 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
Segurança Eletrônica, Comunicação Uniﬁcada,
Infraestrutura de Data Center, Áudio e Vídeo
Proﬁssional, Segurança de Dados e IoT – Internet
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 portfólio produtos e
marcas que tenham sinergia e complementariedade,
antecipando tendências.
A WDC SOLAR tem como foco levar as melhores
soluções de energia fotovoltaica aos nossos
integradores, fazendo parcerias com os melhores
fabricantes do mercado, garantindo assim qualidade
e preços competitivos. Queremos que nossos
integradores trabalhem com produtos de alta
qualidade, podendo assim crescer e transformar a
vida de seus clientes, agregando soluções
inovadoras, tecnológicas e sustentáveis;
garantindo sempre uma boa rentabilidade ao
projeto.
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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

Escritório comercial

São Paulo - SP

Centro de distribuição

Casa Conectada

Extrema - MG

Colômbia - CO

Unidade Fabril de Geradores
de Energia Solar

Panamá - PA

Centro de distribuição
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São Paulo - SP

Escritório comercial

Miami - EUA

Escritório comercial

Somos uma grande empresa com grandes números.

3.087.446

412 MIL

2 MIL

5500 ISPs

DOMICÍLIOS CONECTADOS POR
FIBRA ÓPTICA 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

1,2 MILHÃO

CABO FIBRA ÓPTICA
(2x volta no mundo)

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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ENERGIA
SOLAR
WDC
WDC Networks inova e
descomplica a Energia Solar!
Com estrutura internacional,
sede
em
São
Paulo,
escritórios regionais em
Curitiba e Brasília e centros
de distribuição no Panamá,
Miami, Colombia, Ilhéus,
Salvador e Extrema-MG, a
WDC está pronta para
atender qualquer tamanho
de usina, todo o Brasil e
América Latina.

Parceria com os principais fabricantes do mercado!

Escaneie aqui
E SAIBA MAIS SOBRE

NOSSOS KITS GERADORES

wdcnet.com.br

86

WDC Networks
Geradores Fotovoltaicos Monofásicos

Geradores Fotovoltaicos
Monofásicos
Geradores fotovoltaicos de pequeno e médio
porte, geralmente voltados para instalações
residenciais ou comerciais.
A WDC oferece um vasto portfólio de geradores
monofásicos, kits pré-montados com painéis solares,
inversores, estrutura de fixação para todos os tipos de
aplicações, string box e acessórios como cabos e conectores, para
atender aos demais tipos de projetos.
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WDC Networks
Geradores Fotovoltaicos Trifásicos

Geradores Fotovoltaicos
Trifásicos
Geradores fotovoltaicos de médio e grande
porte, geralmente voltados para instalações
comerciais e industriais. Os geradores trifásicos
contam com inversores de maior potência que podem
ser personalizados e dimensionados de acordo com cada
perfil de projeto. A WDC oferece também, uma ampla gama
de modelos de painéis solares e estruturas de fixação para
atender qualquer demanda de instalação final.
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WDC Networks
Usinas e projetos de grande porte

Usinas e projetos
de grande porte
Para usinas e projetos de grande porte,
contamos com um time de engenharia capacitado
para dar todo o suporte necessário no correto
dimensionamento do tamanho do seu gerador
fotovoltaico, realizando simulações em software e
indicando os melhores equipamentos para sua necessidade.
Trabalhamos com subestações de transformação no modelo
SKID que contemplam toda a parte de conversão, proteção e
seccionamento das usinas além de estruturas pera fixação em solo
dos painéis solares.
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Módulos Fotovoltaicos.
Na WDC você encontra a melhor seleção de módulos para todos os tipos de projeto. Módulos policristalinos e
monocristalinos, monofaciais e bifaciais, com potências de 340Wp até 580Wp fazem parte do nosso portfólio. Contamos com
estoque selecionado de fornecedores reconhecidos.

Módulo Jinko Monocristalino
Half Cell Monofacial e Bifacial
de 530Wp a 550Wp

Módulo Risen Monocristalino
Half Cell Monofacial e Bifacial
de 400Wp a 410Wp

Módulo WDC Monocristalino
Half Cell Monofacial e Bifacial
de 540Wp a 550Wp
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Inversores Monofásicos e Trisfásicos.
Na WDC está disponível toda linha de inversores de 2 líderes mundiais: SOLIS e HUAWEI em modelos monofásicos,
trifásicos 220Vac e 380Vac desde 3kW até 255kW! Levamos para os clientes a comodidade e a flexibilidade de poder
configurar seu sistema com seu módulo e inversor de preferência sempre com o objetivo de trazer a maior performance de
geração e o melhor suporte técnico.

Inversores Solis

2kW A 110kW

Inversores Huawei

2kW A 215kW
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String Box
Contamos com uma diversa linha de proteções elétricas para todos os inversores que comercializamos. Temos vários
modelos disponíveis de empresas como Clamper, Pro-auto e WDC Solar, com várias opções de entradas e saídas, tensões e
correntes de operação.

String Box Clamper

String Box Pro-Auto

String Box WDC Solar
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Estruturas de fixação
As estruturas de fixação garantem a segurança das instalações. São estruturas desenvolvidas para fixar os módulos fotovoltaicos
em diversas situações como, telhados, solo, estacionamento solar, lajes, etc. As estruturas de fixação se adequam a cada
projeto, atendendo suas especificidades. A WDC trabalha com estruturas de fixação da marca SSM Solar do Brasil, que conta
com itens de extrema qualidade, personalizados para projetos de energia solar fotovoltaica e com garantias de 30 anos.

Cabos e Acessórios
Os cabos e conectores, são os itens responsáveis pela interconexão entre diversos módulos fotovoltaicos e a transmissão da
energia elétrica produzida pelos mesmos. Os cabos e conectores devem ser de extrema qualidade, pois é por eles que passa
toda a energia produzida por um sistema de energia solar fotovoltaica. Temos parcerias com líderes mundiais como
CORDEIRO e SIL para cabos e a STAUBLI para conectores MC4.

Baterias e sistemas Off-Grid
A WDC também traz para o mercado soluções consolidadas da Unipower, Victron Energy e Huawei. Temos uma ampla família de
inversores carregadores, inversores off-grid, controladores de carga e baterias para seu projeto.
Consulte nossa engenharia.
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