
TECNOLOGIA NA SUA MÃO

O QUE TE CONECTA?



A D-Net, nos últimos 15 anos, acumulou experiência na fabricação de soluções 
para ativos de rede, equipamentos de teste e ferramentas, garantindo excelência 

no desenvolvimento de produtos de alta qualidade.
Oferece soluções de switches, KVMs, módulos transceivers, media converters, 
injetores PoE, ONUs, testadores e ferramentas. Além disso, traz ao mercado as 

melhores soluções, com excelente relação de custo e benefício.

SOBRE
NÓS



MÁQUINAS DE EMENDA

Com design inovador e alta tecnologia, as máquina de emenda D-Net contam com alinhamento pelo 
núcleo, 6 motores - que garantem performance estável mesmo em ambientes hostis -, configuração 

via smartphone (Bluetooth) e acessórios para preparação de fibra já inclusos no kit. Possuem proteção 
contra poeira, umidade e impacto, o que traz maior segurança na operação dos equipamentos. Além 

disso, a linha conta com um modelo que contém power meter e fonte de luz. 
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Os palmOTDR D-Net trabalham em redes monomodo, e contam com design robusto, 
de fácil utilização e com plataforma em Português, perfeito para testes de LAN 

empresarial e solução de problemas de redes PON.
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As ONU's GPON são apropriadas para terminação de redes 
FTTx em ambientes residenciais, fornecendo uma conexão LAN  10/100/1000 Mbps 

e com ótima velocidade de transferência.

Perfeito para montagem de emendas mecânicas e conectores de campo, o kit
de ferramentas D-Net inclui: clivador, power meter, decapador para mini drop,

decapador para fibra óptica tight loose, detector de ruptura de fibras, alicate para
fibra, recipiente para álcool isopropílico e acessórios.

Os conectores ópticos com emenda mecânica reutilizáveis 
são uma solução perfeita para o trabalho em campo, para a 

instalação e manutenção em aplicações de FTTx.
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RACKS

GABINETE RECARGA

Item indispensável para solução de necessidades de recarga, armazenamento, 
segurança e transporte de aparelhos como notebooks e tablets.

Aliados a um design inovador e um acabamento diferenciado, os racks D-Net proporcionam 
excelente estabilidade, estrutura reforçada e sistema modular de montagem que permite redução 

de custo em armazenamento e frete. 

Essenciais no gerenciamento de energia para o seu Data Center, as NPDU's possibilitam o 
controle remoto de temperatura, umidade, consumo total, tensão de alimentação, abertura de 

porta, fumaça e alagamento. 

NPDUS

Modularidade Estrutura robusta Desmontável

Ideal para o gerenciamento de computadores, os KVM's D-Net permitem acessar e controlar 1, 8 
ou 16 computadores diretamente a partir de um único console ou até 512 (via empilhamento). 

SWITCHES E DISPLAYS KVM
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MEDIA CONVERTERS

Os media converters possuem confiabilidade e solidez excepcionais,
que tornam a experiência de rede eficiente.

TRANSCEIVERS

Os módulos D-Net possibilitam a utilização da fibra óptica em switches ou conversores de 
mídia, que possuam porta SFP, SFP+, QSFP+, QSFP28 e estendem o link até 120 km, 
podendo trafegar de 1 a 100 Gbps.  

SWITCHES

Os injetores PoE não necessitam de configuração, sendo 100% plug-and-play. Além disso, 
oferecem mais segurança contra queima de equipamentos, pois, ao conectar um equipamento sem 
tecnologia PoE aos injetores D-Net, eles cortam a entrega de energia e enviam apenas dados.
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Os switches possibilitam a comunicação entre dispositivos de rede com excelente relação
de custo e benefício, além de contar com modelos PoE (Power Over Ethernet) e industriais.

INJETORES PoE



IoT - Internet das Coisas 

Acesso rápido às informações 
e controle das operações, 

análise e diagnósticos. 
Monitoramento em tempo 
real e armazenamento de 

dados históricos.

CENTRO DE CONTROLE
Automação da manutenção 

dos equipamentos, controle de 
temperatura e revezamento 

entre os equipamentos.

HVAC

 Uso eficiente de 
baterias através da execução 

da equalização ativa, 
detectando falhas em tempo 

real de forma remota.

BATERIA
Redução de custos com 

energia elétrica em ambientes 
onde há necessidade de 
controle e gerenciamento
do sistema de iluminação.

ILUMINAÇÃO

Gerência centralizada com
imagens em tempo real e 
integração com câmeras. 

Alternativa segura e viável 
para ambientes de 

missão crítica.

ACESSO
Monitoramento e 

gerenciamento de quadros 
elétricos atuando 

diretamente nos circuitos 
principais e secundários, de 

forma individual.

ENERGIA

A D-Net compreende que as decisões devem ser tomadas baseadas em dados 
e trabalha para facilitar a coleta, armazenamento e processamento.As soluções 

em IoT D-Net trarão inteligência e economia para seu negócio, facilitando e 
automatizando seus processos. 
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CONTATOS

CONECTE-SE COM A GENTE! 


