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AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO

A Entran produz autotransformadores trifásicos 
para fornecimento de energia em níveis de 
tensões adequados a máquinas, equipamentos, 
instalações industriais e com energia provinda 
de painéis solares. Todos os produtos seguem 
uma rigorosa política de qualidade e testes, 
garantindo eficiência e segurança.

A ENTRAN fabrica modelos com tensões 
e potência especificados pelo cliente.

Características gerais
Tensões: até 690 V
Condutores: cobre eletrolítico / alumínio
Frequência: 60 Hz / 50 Hz 
Grau de proteção: IP00 / IP21 / IP23
Grupo de ligação: estrela com derivação e neutro 
acessível – Yna0
Classe de temperatura: B / F
Elevação de temp. do enrolamento: 80 °C / 100 °C
Refrigeração: ar natural
Impedância: até 6%
Nível de isolação: 0,6 kV
Norma: ABNT NBR 5356

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Gabinete 
IP21 ou
IP23

AUTOTRANSFORMADORES 380 V / 200 V

kVA Dimensões em mm* Peso 
em kg* Gabinete Corrente por fase (A) 

- 220 V
Corrente por fase (A) 
- 380 V
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IP00—Sem gabinete

*Valores orientativos sujeitos a alterações sem prévio aviso. Valores exatos sob consulta.

CONSTRUÇÃO
- Núcleo formado por lâminas de aço-silício, grão 
não orientado, no formato EI.
- Enrolamento com fio de cobre eletrolítico 
esmaltado de isolação reforçada e grau de pureza 
99,9%, ou alumínio.
- Impregnação com verniz.



TRANSFORMADOR TRIFÁSICO

A Entran produz transformadores trifásicos 
para o isolamento de circuitos e fornecimento 
de energia em níveis de tensões adequados 
a máquinas, equipamentos, instalações 
industriais e com energia provinda de 
painéis solares. Todos os produtos seguem 
uma rigorosa política de qualidade e testes, 
garantindo a eficiência e segurança.

A ENTRAN fabrica modelos com tensões 
e potência especificados pelo cliente.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Características gerais 
Tensões: até 690 V
Condutores: cobre eletrolítico / alumínio
Frequência: 60 Hz / 50 Hz 
Grau de proteção: IP00 / IP21 / IP23
Grupo de ligação: ∆Y, Y∆, YY ou ∆∆
Classe de temperatura: B / F
Elevação de temp. do enrolamento: 80 °C / 100 °C 
Refrigeração: ar natural
Impedância: até 6%
Nível de isolação: 0,6 kV
Norma: ABNT NBR 5356

Gabinete 
IP21 ou
IP23

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS - QUAISQUER TENSÕES

kVA Dimensões em mm* Peso em kg* Gabinete
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IP00—Sem gabinete

CONSTRUÇÃO
- Núcleo formado por lâminas de aço-silício, grão
não orientado, no formato EI.
- Enrolamento com fio de cobre eletrolítico
esmaltado de isolação reforçada e grau de pureza
99,9%, ou alumínio.
- Impregnação com verniz.

*Valores orientativos sujeitos a alterações sem prévio aviso. Valores exatos sob consulta.
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TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE COMANDO
E AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO

APLICAÇÕES
- Alimentação de painéis de comando e sinalização.
- Isolação de segurança para equipamentos médicos e
odontológicos.
- Alimentação de bobinas de contatores e circuitos auxiliares.
- Isolação de circuitos elétricos.
- Redução de EMI.
- Adequação de tensão.

CONSTRUÇÃO
- Núcleo formado por lâminas de aço-silício, grão orientado ou
não orientado, no formato EI.
- Enrolamento com fio de cobre eletrolítico esmaltado de
isolação reforçada e grau de pureza 99,9%.
- Impregnação com verniz.

A ENTRAN fabrica modelos com tensões 
e potência especificados pelo cliente.

Características gerais 
Tensões: até 690 V
Condutores: cobre eletrolítico
Frequência: 60 Hz / 50 Hz
Classe de temperatura: B
Elevação de temp. do enrolamento: 80 °C
Refrigeração: ar natural
Nível de isolação: 0,6 kV

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Transformadores - dimensões aproximadas*

Potência (VA)
A B C Peso

mm mm mm kg
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*Valores orientativos sujeitos a alterações sem prévio aviso. Valores exatos sob consulta.
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TRANSFORMADORES PARA ELETRÔNICA / 
TRANSFORMADORES DE FERRITE / INDUTORES

APLICAÇÕES 
- Rebaixamento de tensão para fontes.
- Isolação de circuitos.
- Transformação e isolação para medição de
tensão e corrente.
- Sistemas de áudio.

Transformadores fabricados a partir das
especificações (tensões e potência) do cliente.

Tensões de primário e secundário: de 0 a 690 V
Classe térmica: B 
Frequência: 60 Hz / 50 Hz
Classe de isolação: 0,6 kV
Núcleo: lâmina aço-silício E-I GNO ou GO
Condutores: cobre eletrolítico
Acabamento: verniz
Conexões: fios flexíveis ou terminais para PCI
Fixação: abraçadeira metálica ou solda em PCI

TRANSFORMADORES PARA ELETRÔNICA

APLICAÇÕES 
- Fontes chaveadas.
- Circuitos chaveados em geral.
- Transformadores de pulso.

Transformadores fabricados a partir das
especificações do cliente, que devem conter:
núcleo, carretel, número de espiras e diâmetro
do fio de cada enrolamento.

Tensões de primário e secundário: de 0 a 690 V
Classe térmica: B
Núcleo: ferrite
Condutores: cobre eletrolítico
Acabamento: verniz
Conexões: terminais para PCI ou fios flexíveis
Fixação: solda em PCI ou abraçadeira metálica

TRANSFORMADORES DE FERRITE

APLICAÇÕES
- Filtros.
- Fontes.

Indutores fabricados a partir
das especificações do cliente,
que devem conter: indutância,
frequência de utilização e corrente.

Núcleo: lâmina aço-silício, ferrite ou ar
Condutores: cobre eletrolítico
Acabamento: verniz
Conexões: terminais para PCI ou fios flexíveis
Fixação: solda em PCI ou abraçadeira metálica

INDUTORES
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Entran Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.
CNPJ 80.400.856/0001-93

Rua Mandaguari, 1.787 – 83325-015 – Emiliano Perneta – Pinhais/PR
Fone/Fax: (41) 3123-8150 | entran@entran.com.br

A Entran Indústria e Comércio 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 itens 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.


