
 

 

 

 

 

 

DESCRITIVO DE FUNCIONAMENTO 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 para-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 

frequências 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 

frequências 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 eletroeletrônicos. 
 
 

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 elétricos e 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 para-raios de rede, 

interna, existente no mercado. 

Contém em sua construção DPS (dispositivo contra surtos). 

Por ser muito eficaz no desvio de picos e surtos para o solo, obtemos uma significativa 

redução de queima de motores e equipamentos micro processados, assim tendo proteção e 

menor manutenção de equipamentos.  

Com a correção de harmônicas e ruídos, temos menor aquecimento em cabos, diminuindo 
assim a queima de equipamentos com maior tecnologia e mais sensíveis, aumentando também 
a vida útil de cabos. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

INSTALAÇÃO  

 

 
São instalados após o medidor. 
Trabalha em baixa tensão: 110V, 220V, 380V, 440V, 660V. 
A malha de aterramento tem que ter sua resistência mais próxima do zero. 
Sendo tolerável no máximo 10 Ohms. 
 
A distribuição de carga deve ser definida nos principais pontos de 
consumo. 
A quantidade de filtro é definida pela potência instalada.  
O filtro deve ser instalado na baixa tensão e em paralelo a rede de forma 
passiva nos principais pontos de consumo. 
Devemos definir os pontos de distribuição do filtro também por cargas em 
KA (kilo ampère)  de acordo com a carga de cada quadro de força 
principalmente onde tiver eletrônicos instalados e cargas indutivas 
 
CUIDADOS ANTES DE INSTALAR 
 
Verificar se o modelo do filtro REDUMAX é adequado para o consumo e 
tensão da rede. 
Malha de aterramento tem que ter sua resistência mais próxima do zero. 
Sendo tolerável no máximo 10 Ohms de resistência. 
Conexão do aterramento antes da ligação das fases. 
Uso de aterramento é extremamente necessário. 

 

 

 

 


