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A Drucos foi fundada em 2007, iniciando suas a vidades assessorando tecnicamente empresas nacionais e
estrangeiras sujeitas ao controle regulatório brasileiro, mais especiﬁcamente em assuntos relacionados a
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Atuando na regulação de produtos para saúde e corre-latos,
medicamentos, cosmé cos, saneantes e alimentos. Assessorando empresas de diversos países a se adequar aos
preceitos regulatórios brasileiros.
Em 2011, expandiu suas a vidades, com a criação da divisão de produtos de telecomunicações, voltada
para comercialização de aparelhos de repe ção de sinal celular, antenas e demais acessórios necessários
para garan r uma solução completa de telefonia a seus clientes. Buscando sempre o cumprimento da
legislação aplicável e com produtos de alta qualidade, vem assessorando clientes públicos e privados de
todo o Brasil na melhor solução em telefonia móvel.
Em 2016, com a criação da DRC logís ca, foi credenciada pelas Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. para
operar terminais de carga no Triângulo Mineiro.
Em 2018, foi incorporada ao nosso grupo a Ouca Telecomunicações , agregando a instalação de sistemas de
repe ção de celular ao nosso por ólio.
Contando com uma qualiﬁcada equipe de proﬁssionais, desde sua fundação, a Drucos busca criar valor no
longo prazo, através do empreendedorismo, pioneirismo, inovação e antecipação de tendências
econômicas.
A Drucos também busca con nuamente melhorar a rentabilidade de seus negócios através do
crescimento e do aumento da eﬁciência operacional.
Nosso site (sí o eletrônico) ins tucional: www.drucos.com.br
Missão: Proporcionar melhoria da qualidade de vida das pessoas através da tecnologia.
Visão: Ser reconhecida como empresa de referência em produtos de telecomunicação e serviços de
regulação e logís ca.
Valores: Comprome mento, conﬁança e o mismo.

USO INTERNO
Ideal para uso interno, os repe dores DRUCOS ® são recomendados para instalações internas
de pequeno porte (até 4000 M2) tais como casas, apartamentos, lojas e pequenas indústrias.
Disponíveis nas frequências de 700 , 850 , 1800 e 2100Mhz operam nas tecnologias 2G, 3G
e 4G com ganho de 60 e 70dB e cer ﬁcados pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunica
ções).
Possibilitando excelente ganho de sinal e possibilitando a distribuição de sinal para vários aparelhos celulares ao mesmo tempo. Disponibilizando voz, dados, redes sociais, foto, vídeos com
muito mais qualidade de sinal!
Linha 700Mhz : 4G (LTE 28)
Linha 850Mhz : 2G (GSM) e 3G (HSDPA)
Linha 1800Mhz : 2G (GSM) e 4G (LTE 3)
Linha 2100Mhz: 3G (HSDPA)
Cobertura Máxima: 1000m2 (Aparelho de 60dB) e 4000m2 (Aparelho de 70dB)
USO EXTERNO/PROFISSIONAL
Ideal para uso externo e interno, os repe dores proﬁssionais DRUCOS ® são recomendados
para instalações de médio e grande porte tais como sí os, fazendas, indústrias , áreas de
mineração, comunidades e grandes áreas em geral.
Tenha toda a mobilidade da conexão sem ﬁo para voz e dados. Nossos repe dores disponibilizam serviço de celular de voz,dados, redes sociais, foto, vídeos e muito mais para vários
aparelhos simultaneamente, com muito mais qualidade de sinal!
Disponíveis nas frequências de 700 , 850 , 900 , 1800 e 2100Mhz operam nas
tecnologias 2G, 3G e 4G , são cer ﬁcados pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações).
Linha 700Mhz
Tecnologia: 4G (LTE 28)
Cobertura Máxima: 4Km (Aparelho de 2 wa s) a 15Km (Aparelho de 20 Wa s).
Linha 850Mhz
Tecnologia: 2G (GSM) e 3G (HSDPA)
Cobertura Máxima: 4Km (Aparelho de 2 wa s) a 10Km (Aparelho de 10 Wa s).
Linha 900Mhz
Tecnologia: 2G (GSM)
Cobertura Máxima: 4Km (Aparelho de 2 wa s) a 10Km (Aparelho de 10 Wa s)
Linha 1800Mhz
Tecnologia: 2G (GSM) e 4G (LTE 3)
Cobertura Máxima: 4Km (Aparelho de 2 wa s) a 10Km (Aparelho
de 10 Wa s)
Linha 2100Mhz
Tecnologia: 3G (HSDPA)
Cobertura Máxima: 4Km (Aparelho de 2 wa s) a 10Km (Aparelho de 10 Wa s)

ANTENAS

PONTO A PONTO (CAPTAÇÃO DE SINAL)
Indicada para a captação de sinal celular da ERB (Estação Radio Base) da operadora de
telefonia móvel para o sistema de repe ção de sinal celular.
Possuímos uma linha completa de antenas e parábolas , que possibilitam a captação do
sinal de celular desde centros urbanos até locais a mais de 30Km de distancia de uma ERB
(Estação Radio Base).
Tipos de Antenas Ponto a Ponto
Log Periódica: Antena com largura de feixe de até 65º , polivalente, que pode ser u lizada
tanto para captação como envio de sinal. Indicada para sistemas internos onde existe sinal
de entrada de boa qualidade.
Yagi: Antena direcional com largura de feixe de até 30º , robusta e de fácil montagem.
Indicada para sistemas internos onde existe sinal de entrada de boa qualidade no lado
externo ou proﬁssionais com sinal de entrada de boa qualidade.
Semi Parabólica : Antena para ser montada em estruturas metálicas com alto ganho e
largura de feixe de até 30º. Indicada para sistemas proﬁssionais com entrada de sinal de
média-baixa qualidade.
Parabólica: Antena para ser montada em estruturas metálicas com alto ganho e largura de feixe de até 30º.
Indicada para sistemas proﬁssionais com entrada de sinal de baixa qualidade.

PONTO AR (ENVIO DE SINAL)
Indicada para o envio do sinal celular do sistema de repe ção de sinal para o usuário ﬁnal,
as antenas DRUCOS® possuem alta resistência, durabilidade e facilidade de instalação.
Com uma linha completa de antenas , atendemos desde ambientes pequenos como salas,
quartos e escritórios até locais externos de grandes dimensões como fazendas, usinas ,
mineradoras e industrias.
Tipos de Antenas Ponto Ar
Omnidirecional : Antenas que propagam o sinal em 360º (todas as direções) , indicadas para instalações
internas de pequeno alcance tais como salas, lojas , quartos e escritórios.
DAS: Antenas com largura de feixe de até 70º , indicadas para uso interno em locais de até 100 metros
de comprimento.
Log Periódica: Com largura de feixe de até 65º, são indicadas para uso interno
e externo em locais de até 300 metros de comprimento.
Painel Setorial: Antenas com largura de feixe de até 75º , são indicadas
para uso interno e externo em grandes dimensões.

ACESSÓRIOS

Nossa empresa possui uma linha completa de acessórios para a instalação de sistemas de telefonia móvel
celular incluindo cabos, conectores e divisores.
Nossa Linhas de Acessórios
CABOS
Com uma linha completa de cabos coaxiais a DRUCOS ® possui o cabo ideal para
instalações de pequeno, médio e grande porte.
RGC 59: Ideal para instalações de pequeno porte com distancia máxima entre a antena
e o sistema de 15 metros.
RGC 213: Para instalações de pequeno e médio porte, possui uma atenuação (perda) menor em relação
ao RGC 59 e consequentemente maior ganho de sinal. Distância máxima recomendada de
20 metros entre a antena e o sistema.
Superﬂex ½”: Ideal para instalações de médio e grande porte , possui atenuação (perda)
inferior aos cabos RGC 59 e 213 com ganho de sinal expressivo em relação aos mesmos.
Distância máxima recomendada de 30 metros entre a antena e o sistema.
Cellﬂex 7/8”: Recomendado para instalações de grande porte e uso por proﬁssionais possui uma atenuação
(perda) inferior ao Superﬂex ½ e pode alcançar distancias maiores que 40 metros entre a antena e o sistema.
Para cabos RGC 59 e RGC 123 trabalhamos com cabos de descida com medidas pré
deﬁnidas e com os conectores já instalados nos cabos. Para os cabos Superﬂex ½” e
Cellﬂex 7/8” trabalhamos com cabos de descida com medidas pré deﬁnidas ou
medidas a critério do cliente.
CONECTORES E DIVISORES
Conectores: Para cabos Superﬂex ½” e Cellﬂex 7/8” possuímos conectores do po
N-Macho, N-Fêmea e DIN – Macho para personalização de sua instalação e uso nos
mais diversos pos de antenas e repe dores.
Divisores: Possuímos divisores de sinal de 2, 3 e 4 saídas de alta qualidade e baixa perda. Não aconselhamos o
uso de mais de 3 antenas para cada sistema de repe ção de telefonia celular, com exceção de repe dores de
5, 10 e 20 Wa s que comportam até 5 antenas.
SUPORTES
Com serralheria própria, nossa empresa possui diversiﬁcada linha de suportes e torres
para sua instalação. Também desenvolvemos produtos para atender especiﬁcamente
as necessidades de cada cliente.
Caixas Hermé cas : Desenvolvidas para auxiliar a instalação externa de repe dores, possui
2 ven ladores embu dos, que aumentam a vida ú l do aparelho, protegendo contra ações
do tempo , vandalismo e reduzindo a temperatura de operação do aparelho repe dor.
Suporte de Torre para Para-Raios e Sinalização Aérea: Em uma única peça , propicia a instalação
de sinalização aérea e para-raios. Facilitando a instalação em torres
do po estaiada ou auto portante.

INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE REPETIÇÃO

Com o intuito de fornecer uma solução em instalações de seus aparelhos
repe dores de sinal celular para clientes de médio e grande porte, a
DRUCOS ® realizou parceria com instaladores qualiﬁcados e com grande
experiência na instalação de nossos produtos, criando a OUCA Telecomunicações.

Uma empresa que já nasceu estruturada , com pessoal qualiﬁcado
e maquinário próprio, para a medição do sinal de entrada “in
loco”; instalação de torres; casas de proteção de equipamentos;
cabeamentos; conectores; instalação de energia elétrica, solar
e/ou eólica e conﬁguração de nossos aparelhos de acordo com
todas as normas para sua correta instalação.
Nossos colaboradores são cer ﬁcados pela NR 35 (Segurança em
Trabalho em altura); NR 05 (Prevenção de Acidentes – CIPA);
NR 18 (Condições e meio ambiente de Trabalho na indústria da
Construção) e NR 10 (Segurança em instalações e Serviços de
Eletricidade).
Alguns de Nossos Clientes

