
 

 

 

 

 

 

CONCEITO TÉCNICO REDUMAX® 

O filtro de energia elétrica REDUMAX® é um equipamento denominado FILTRO 

PASSA FAIXA MICRO-PROCESSADO. Nosso equipamento é composto por três placas: 

uma CAPACITIVA, uma INDUTIVA e uma RESISTIVA, além de uma placa de pára-raios 

interno de rede, que, ao se unirem de forma tecnicamente correta, é capaz de criar 

um curto circuito à terra e uma resistência de zero Ohms (Ω), entre a rede e o 

aterramento, restaurando todas as freqüências diferentes de 60 Hz. 

  O filtro de energia elétrica REDUMAX® é ligado em paralelo à rede elétrica, na 

baixa tensão de forma passiva, tendo por função, desviar para a malha de aterramento 

todas as freqüências diferentes de 60 Hz, sendo que só passarão mesmo as 

interferências e distorções de ordem miliampéres (mA), desta forma eliminando esses 

parasitas que reflete em uma melhor qualidade de energia a ser consumida. 

A energia elétrica passando por essa “filtragem“ alcançará uma melhor 

qualidade, aumentando o rendimento da carga indutiva e dos equipamentos eletro-

eletrônicos, além de um menor consumo de energia elétrica e uma maior proteção. 

 

FUNÇÃO 

O filtro de energia elétrica REDUMAX®, retira da rede elétrica grande parte 

das impurezas, causadas por cargas indutivas e capacitivas, reduzem também 

as distorções harmônicas, os pico gerados por motores, interferências externas 

e internas, variação de tensão, estabilizam as descargas elétricas (descargas 

atmosféricas), propiciando com que todos os aparelhos eletrônicos trabalhem 

em condições próximas das ideais, tal quais foram projetados, possibilitando 

assim, que o tempo de vida útil desses aparelhos se aproxime ao máximo, a 

projetada pelos seus fabricantes. Também é um dos mais eficazes pára-raios de 

rede, interna, existente no mercado. 
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OBS. Gráficos meramente ilustrativos. 
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PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO FILTRO REDUMAX® 

A equipe de profissionais da REDUMAX®, na fábrica e distribuidores, são 

formados por engenheiros, técnicos e instaladores com alto nível de 

capacitação, que dispõe de equipamentos de alta tecnologia para aferições e 

comprovação da eficácia do Filtro REDUMAX® . Estando também qualificados 

e equipados para medição da malha de aterramento das instalações de nossos 

clientes.       

DIMENSIONAMENTO EM PAINÉIS E QUADROS ELÉTRICOS  

O dimensionamento do filtro REDUMAX® segue um rigoroso projeto de 

instalação, obedecendo os padrões de qualidade, sob a supervisão de nossos técnicos. 

Os Filtros de Energia Elétrica REDUMAX® são instalados, após o disjuntor 

principal, observando a existência ou adequação do sistema de aterramento com nível 

abaixo de dez Ohms (>10Ω). 

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  

O filtro de energia elétrica REDUMAX® é um eficiente e eficaz pára-raios interno 

de rede elétrica, que desvia para o solo toda descarga atmosférica que entra pela rede 

elétrica, proporcionando proteção às máquinas e equipamentos. 

 

MONITORAMENTOMONITORAMENTOMONITORAMENTOMONITORAMENTO    

Nossa empresa acompanhará a eficácia do uso do filtro de energia elétrica 

REDUMAX®, apresentando relatórios técnicos de análise da energia elétrica as 

empresas. 

A economia gerada por menos hora maquina parada e menor desperdício de 

emergia, faz com que o valor do investimento seja capitalizado em poucos meses. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Os monitoramentos dão-se através de análises comparativas entre produção 

versus consumo de energia elétrica, e/ou monitoramento diário do consumo das 

empresas, com e sem a atuação direta dos Filtros de Energia Elétrica REDUMAX®. 

Também pode ser feita através da utilização de EQUIPAMENTO ANALISADOR DE 

ENERGIA ELÉTRICA ET 5000 MINIPA, que efetua leitura em tempo real das cargas, 

harmônicas, distúrbios, tensão e consumo de energia elétrica. 

Os Filtros de Energia Elétrica REDUMAX® estão instalados em diversos estados 

da federação, com resultados amplamente satisfatórios. 

BENEFÍCIOS 

Com a instalação dos Filtros de Energia Elétrica REDUMAX®, obteremos: 

a. Melhoria substancial na qualidade da energia elétrica consumida; 

b. Melhora o rendimento dos motores dentro da corrente nominal aumentando 

assim sua produtividade; 

c. Redução no consumo por não se pagar pelos desperdícios; 

d. Diminuição da incidência de queima de motores, lâmpadas, equipamentos 

eletrônicos, placas e circuitos internos; 

e. Dando condições para que a vida útil dos motores elétricos e equipamentos 

eletrônicos sejam iguais aos projetados por seus fabricantes devido à alta 

qualidade de energia recebida; 

f. Redução da hora-máquina parada, pela melhor qualidade da energia 

consumida, evitando, assim, a manutenção de todos os equipamentos; 

g. Adequação da malha de aterramento às normas ABNT; 

h. Investimento garantido com contrato de eficácia; 

i. Garantia de 3 anos contra de defeitos de fabricação e 6 meses como para-raio 

de rede; 

       

 


