
TRANSFORMADORES E AUTOTRANSFORMADORES
TRIFÁSICOS 1kVA - 150kVA

Sistemas de energia fotovoltaica

Transformadores e autotransformadores 
de 1kVA a 150kVA para uso em conjunto 

com inversores de painéis solares.



ENTRAN  
TRANSFORMADORES

DIMENSÕES

entran@entran.com.br

IP00—Sem gabinete

Gabinete IP21/23

TRANSFORMADORES
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AUTOTRANSFORMADORES 380V/200V

kVA Dimensões em mm* Gabinete
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Tipo Dimensões em mm*
D E F kg*
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* As dimensões em milímetros e quilogramas são aproximadas.
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Entran Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Fone/Fax: (41) 3123-8150

Características gerais 
Tensões: até 690V
Potências: 1kVA a 150kVA
Classe térmica: B (130 ºC) ou F (150 ºC)

Frequência: 50Hz / 60Hz
Classe de isolação: 0,6kV
Condutores: cobre ou alumínio
Norma: ABNT NBR 5356

regulamentação legal ou exigência do inversor, os transformadores são usados. Devido a 
características construtivas, alguns inversores exigem o uso de transformadores, enquanto 
outros indicam o seu uso para um melhor desempenho e segurança.

Como usar
O transformador ou autotransformador é ligado entre o inversor e a rede, alterando a tensão, 
mas mantendo a mesma potência. Para que um inversor com saída de 380V seja usado para 
alimentar uma rede de 220V, as três fases do inversor são conectadas aos terminais de 380V 
do transformador ou autotransformador, enquanto os terminais de 220V alimentam a carga.

Quando usar?
Os autotransformadores devem ser 
utilizados quando a rede de destino 
tem uma tensão (Volts) diferente da 
tensão de saída do inversor. Boa parte 
dos inversores trifásicos tem saída 
com tensão de linha de 380V, assim, 
é necessário um autotransformador 
380V/220V para que esse inversor 
possa ser interligado a uma rede 
220V/127V (fase-fase / fase-neutro). 

Quando é necessário isolar a saída 
do inversor da rede elétrica, por 
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Gabinete
Os transformadores e autotransformadores Entran podem ser fornecidos com três graus de proteção:
IP00: sem proteção, os terminais de conexão ficam aparentes. Apropriado quando o transformador 
ou autotransformador é posicionado em um local de pouco acesso, como, por exemplo, um painel, 
dentro de outro equipamento ou cômodo fechado.
IP21/IP23: protegido contra objetos sólidos com diâmetro maior que 12mm e contra quedas 
verticais de gotas d’água (IP21) ou água borrifada em até 60° relativos à vertical (IP23). Próprio 
para qualquer local abrigado (não exposto diretamente ao tempo).

A Entran Indústria de Equipamentos foi fundada em 1988, na cidade de Curitiba, Paraná. Em 
mais de 30 anos de atuação, a Entran atende diversas indústrias e mercados com a fabricação e 
venda de transformadores trifásicos e monofásicos a seco.
A alta qualidade de seus produtos e a seriedade nas suas relações permitiram à Entran formar 
parcerias duradouras com seus clientes e fornecedores, afirmando-se no cenário industrial 
como referência na fabricação de produtos confiáveis e no atendimento rápido.
Atualmente, a Entran investe na ampliação de sua capacidade produtiva, visando expandir a 
sua atuação nos setores industrial e comercial.

Cobre ou alumínio?
O alumínio é uma alternativa de menor custo, porém, além 
de apresentar menor eficiência, requer uma técnica especial 
ao fazer a conexão entre os terminais do transformador e os 
cabos da rede. Se a técnica correta de fazer a conexão não for 
empregada, uma alta resistência nesse ponto pode causar mau 

funcionamento ou mesmo provocar sobreaquecimento e chamas. Ao escolher um transformador de 
instalação simples, alta eficiência e durabilidade, a opção mais apropriada é o cobre.


