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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. CONCEITO TÉCNICO REDUMAX® 

 

 Os filtros de energia elétrica REDUMAX® são compostos por um conjunto de blocos 

Capacitivos, Indutivos e Resistivos, que ao se unirem de forma tecnicamente correta é capaz de 

criar um curto circuito a terra e uma impedância = 0 (zero) entre a rede e o aterramento, 

restaurando todas as freqüências diferentes de 60 Hz. Sendo que os maiores alteradores de 

freqüência como distorções harmônicas, descargas atmosféricas, picos gerados por motores e 

transientes da rede elétrica, etc., sejam extraídos da rede elétrica. 

 Os filtros de energia elétrica REDUMAX® diferente dos outros já existentes no mercado, é 

ligado paralelo à rede elétrica, sendo que só passarão mesmo as interferências e distorções de 

ordem miliampéres (mA). Dessa forma eliminando esses parasitas ocasionará em uma melhor 

qualidade de energia a ser consumida. 

 

 

2. FUNÇÃO 

 

 Os filtros de energia elétrica REDUMAX® têm a função de desviar da rede elétrica para o 

solo todos os parasitas, picos de tensão, surtos de tensão, descargas atmosféricas, além de 

restaurar todas as freqüências diferentes de 50 Hz e 60 Hz geradas por distorções harmônicas 

etc. 

 A energia elétrica passando por essa “filtragem“ alcançará uma melhor qualidade, sendo 

que os aparelhos eletroeletrônicos obterem maior proteção e menor consumo de energia elétrica. 

 Veja agora algumas das vantagens na instalação dos filtros de energia elétrica 

REDUMAX®  : 

a. Redução no consumo de energia de 5%; 

b. Diminui em até 80% a queima de lâmpadas, motores elétricos, equipamentos eletrônicos, 

etc; 

c. Aumento de vida útil dos motores elétricos eletrônicos em até 5 anos devido à alta 

qualidade de energia consumida; 

d. Grande redução de parada hora/máquina devida queima de fusíveis, manutenção em 

motores, etc; 

e. Porque usar REDUMAX® ? (Vide gráfico abaixo) 
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VEJA ALGUMAS DAS ANOMALIAS NA CORRENTE ELÉTRICA: 

 

 

 
OBS. Gráficos meramente ilustrativos. 
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3. EXPLICATIVO TÉCNICO DE FILTRAGEM DE ENERGIA 

 

 Os equipamentos eletrônicos e elétricos foram concebidos e projetados para trabalhar 

recebendo uma energia que obedece a seguinte equação: 

 

V(t) = Vmáx * sen wt, onde: 

V(t) é a tensão instantânea; 

Vmáx é a tensão de pico de senóide; 

W é a velocidade angular que no nosso caso é = 2 (Pi) * 60 Hz 

60 Hz Freqüência adotada no Brasil 

t é o instante analisado. 

 

 

 

 Sendo assim, só poderemos encontrar a energia estabilizada na saída da usina geradora, 

sendo que desde do momento que vão sendo geradas cargas indutivas e capacitivas na rede 

elétrica, a mesma sofre variação tanto de fase gerando energia reativa quanto de onda alterando o 

valor eficaz. 

 

Para um sistema ideal sem deformações de onda, podemos dizer: 

dwtwtV
T

V
T

ef )senmax(*
1 2*2

0  

 

Desenvolvendo a Equação, temos:  

2

maxV
Vef      ( a tensão eficaz medida pelo voltímetro (110V, 127V, 220V) 
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A mesma equação se aplica para o cálculo de corrente, onde temos: 

dwtwtI
T

I
I

ef )sen*(*
1 2

max0
2  

Desenvolvendo a equação temos: 

2

maxI
Ief   

 

Porém, se tivermos interferências integradas a esta forma de onda, uma 3a. Harmônica, por 

exemplo, temos: 

 dwtwtVxwtV
T

V
T

ef )3(sen*max*%)(sen*max*
1 2222

0
   

 

Portanto, 

2

maxV
Vef    Isto explica a oscilação nas medições com voltímetro. 

 

Mas, se a Potência é dada por: 

 

P(t) = v(t) * i(t) e v(t) = Vmáx * sem wt, onde Vmáx é fornecido pela Concessionária, para 

mantermos a mesma potência eficaz em um dado equipamento, pôr exemplo, motor, teremos que 

aumentar i(t), aumentando o Consumo de Energia Elétrica, porém i(t) também sofre distorções 

tanto em FASE aumentando a Energia Reativa como em forma alterando seu valor. 

 Sendo, os valores eficazes, de cada componente a área das senóides, ao deformarmos a 

onda de Tensão ou Corrente, necessitamos de um valor de pico de corrente, bem maior para 

compensar as perdas e manter a mesma potencia. 

 Dessa forma, aumenta o consumo de energia elétrica dos equipamentos eletros 

eletrônicos, causando por sua vez a diminuição da vida útil dos aparelhos. Estando o REDUMAX® 

na rede elétrica, o mesmo atrairá para o aterramento todas as interferências, evitando que se 

somem senóide de 60 Hz. 

 

4. FATOR DE POTÊNCIA  

 

 Com a instalação do filtro de energia elétrica REDUMAX® , se consegue minimizar a 

defasagem entre VC+I e i(t), melhorando o fator de potência (não eliminando a necessidade de 

bancos capacitivos, mesmo que seja de menor capacidade). 
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 Os filtros de energia elétrica REDUMAX®  conseguem enviar o aterramento as 

interferências da rede elétrica diminuindo a defasagem entre V(t) e i(t) e conseqüentemente 

diminuindo a energia reativa gerada (não apenas camuflando-a), corrigindo a deformação de ondas 

causadas por freqüências parasitas e harmônicas (atuando na causa e não no efeito). Sendo assim, 

teremos um melhor aproveitamento da energia elétrica, necessitando de menor quantidade de 

energia elétrica para realizar o mesmo trabalho. 

 

 

  

Energia relativa presente: aumento de corrente Energia reativa inexistente: corrente baixa 

 

5. FILTRO DE HARMÔNICA 

 

 O filtros de energia elétrica REDUMAX®  leva uma grande vantagem em comparação com 

os outros existentes no mercado, pois restaura as freqüências diferentes de 60 Hz  eliminado as 

harmônicas quase que por completo da rede elétrica. 
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 Sempre que ligarmos a uma rede elétrica estável de um equipamento que gere um alto 

índice de distorções harmônicas, no instante em que t inicial e a corrente i (t), estará baixa e a h(t) 

também. 

(ih(t) = % i(t)) esta ih(t) irá deformar a onda fundamental diminuindo o ief(t) e, para que isso não 

ocorra o Imáx aumentará, para compensar ih(t), que também aumenta por ser % i(t) (efeito 

avalanche). 

 

 

6. DIMENSIONAMENTO 

 

Para dimensionar o sistema REDUMAX® , proceder da seguinte maneira: 

 

1) Identificar os problemas gerados na rede elétrica: paradas de máquinas, queima de 

lâmpadas, consumo excessivo e oscilações da rede elétrica, etc. 

2) Identificar as fontes causadoras: motores, inversores de freqüências, circuitos indutivos, 

geradores de harmônicas, etc. 

3) Medir a corrente dos quadros de alimentação das partes afetadas, que representam os 

problemas. 

4) Medir a corrente dos quadros de alimentação das fontes causadoras, que apresentam os 

problemas. 

5) Segundo a tabela de dimensionamento, calcular um aparelho para a chave geral, com 40% 

da potencia total e os 60% restantes dividir nas chaves secundárias ou painéis das 

máquinas. 

6) Medir, com o voltímetro, a tensão entre FASE-TERRA e FASE-NEUTRO. A tensão FASE-

TERRA, tem que ser 0,5 a 5V, maior que a tensão de FASE-NEUTRO. Caso, isso não 

ocorra, o aterramento deverá ser melhorado, até que a condição acima esteja satisfeita. 

 

Obs.: Aconselhamos um aterramento específico para o sistema REDUMAX® , para que as 

interferências dissipadas, não retornem pelo NEUTRO. 
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