
 

 

AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT 110/220V 

Apresentamos a linha de autotransformadores convencionais com potências entre 300VA e 5000VA. 
 
São aplicados na alimentação de circuitos monofásicos em cuja instalação não é necessária a isolação da  
rede no circuito a ser utilizado, redução ou elevação de tensão. 
 
O transformador monofásico possui um enrolamento primário e secundário comuns, sendo possível  
sua fabricação com um ou mais tapes de diferentes tensões. Podem ser fornecidos com as bobinas 
totalmente encapsuladas em epóxi ou com (invólucro) caixa de proteção metálica para os mais diferentes 
tipos de proteção (IP). 
 
Na produção são utilizadas matérias-primas de alta qualidade:  
 
• Chapas de aço silício com suas propriedades magnéticas plenamente desenvolvidas através de cuidadoso 
manuseio e recozimento final; 
• Fios de cobre esmaltado com isolação reforçada; 
• Vernizes, papéis isolantes e fitas elétricas especialmente desenvolvidas para este tipo de aplicação. 

O resultado final deste trabalho proporciona ao cliente um produto de qualidade e propriedades físicas excelentes: 
 
• Pequenas perdas; 
• Alto grau de confiabilidade; 
• Baixas fugas magnéticas; 
• Alta eficiência; 
• Ótima relação custo/performance.  
 
Além da preocupação com as matérias primas os técnicos da M.R. SEVERO procuram manter-se atualizados. 

Especial atenção é dada a compatibilidade eletromagnética de seus produtos. 
 
O resultado deste trabalho proporciona ao cliente um produto final de qualidade e propriedades físicas excelentes 
ou seja: 

Característica: 

• Isolantes: papel, fibra, PVC, resina epoxi, fenolite, polyester; 

• Ferragens bicromatizadas ou pintura esmalte sintético; 

• Os lados de saída, como comprimentos, cores e bitolas dos cabinhos ficam a critério do cliente, assim como 
outros tipos de conexões como conector tipo sindal ou parafuso, conforme a potência do transformador; 

• Nas opções sem tampas há também a possibilidade de uso de carretel de nylon com terminais para solda ou 
circuito impresso, sendo nos casos possíveis; 

• Ensaiados individualmente; 

• Havendo variações de parâmetros ou montagens, há necessidade de consulta prévia ao departamento técnico. 

 

Informações Técnicas: 

NORMA FABRICAÇÃO E TESTES NBR 5356 e 5380 

Tensão de isolamento 0,6 KV 

Freqüência 50 ou 60 Hz 

Classe de temperatura "B" (130ºC) ou "F" (155ºC) 

Temperatura ambiente Máxima 45ºC, mínima -10ºC 

Limite de elevação de temperatura no 
enrolamento 

80ºC ou 105ºC para classes "B" e "F", respectivamente 



 Grau de proteção IP - 00 

Tensão aplicada à freqüência industrial, 1 min. 2,5 KV eficaz 

Limite de sobretensão 
10% acima da especificada, mantida a corrente nominal nos 
enrolamentos 

Altitude Até 1000m acima do nível do mar 
 


