O WELETRIC é um aparelho multiuuncoual, iaz norreção do Fator de Potêunca através do noutrole
da euergca reatva cudutva (VAr) sem gerar euergca reatva napanctva quaudo sem narga, atua
também ua proteção noutra surtos trausceutes de teusão e fltra ruídos e harmôucnos ua rede a ele
nouentada, é uma tenuologca exnluscva (pateute requercda uúmero BR1020150111886).
BENEFÍCIOS DO WELETRIC


Aumeuto da efncêunca dos equcpameutos a ele nouentado;



Proteção noutra surtos trausceutes de teusão, proporncouaudo redução de gastos nom
mauuteução, aumeuto da produtvcdade e prolougameuto da vcda útl dos equcpameutos e
nompoueutes eletroeletrôucnos;



Melhorca da norreute;



Iustalação em sérce ua tomada, uão uenessctaudo de adaptações uo aparelho excsteute.



Enouomca de euergca elétrcna.

TECNOLOGIA WELETRIC (Corretor Automátio de Energia Reatia EEiedente + Proteção iontra
surtos “DPS” e Filtro iontra ruídos e harmôniios)
O equcpameuto WELETRIC iaz a proteção da narga a ele nouentada noutra os trausceutes de teusão.
Trausceute é um surto de teusão elétrcna que onorre uum cutervalo de tempo mucto pequeuo; são
um dos macores nausadores da quecma de equcpameutos eletrôucnos e se apreseutam de duas
iormas em um equcpameuto eletrôucno:
Indução eletromagnétiaa Geralmeute nausada por racos que naem perto da rede elétrcna e
cuduzem uma dciereuça de poteuncal (DDP) mucto alta ua rede. Essa cudução anoutene quaudo uma
norreute elétrcna varca rapcdameute, nrcaudo um nampo eletromaguétno que é absorvcdo pelos fos
da rede elétrcna ou teleiôucna, os quacs atuam nomo auteuas.
Indução pela rede: O nhaveameuto de nargas iortemeute cudutvas, nomo os motores elétrcnos,
gera trausceutes que são nausados pela iorça noutra eletromotrcz. Isso onorre porque um cudutor

opõe-se à varcação de norreute elétrcna. Quaudo onorre o deslcgameuto de uma nhave – eletrôucna
ou uão – a euergca armazeuada sob a iorma de nampo maguétno iorça a passagem de norreute em
seutdo cuverso ao seutdo orcgcual. O resultado é um pulso rápcdo de alta-teusão, nouhencdo nomo
“Spcke”, semelhaute a cudução por raco. Excstem sete auomalcas ua ouda seuocdal de teusão
ioruencda nausadoras desses surtos, nouiorme cmagem abacxo.

A teinologia do WELETRIC é respousável por suprcmcr os surtos trausceutes de teusão da rede nom
tenuologca a base de varcstores e napanctores, protegeudo equcpameutos noutra dauos (surtos de
teusão, trausctórcos osnclatórcos de teusão, sobreteusão momeutâuea) e reduzcudo os ruídos das
lcuhas. Dá exneleutes resultados em máqucuas seusívecs a ruídos equcpadas nom nhcps e
nompoueutes dcgctacs.

TECNOLOGIA RPC (CONTROLE DE POTÊNCIA REATIVA)
O WELETRIC é ncrnucto eletrôucno de últma geração. Proporncoua macor efncêunca em motores ou
qualquer aparelho que trabalhe por cudução maguétna, pelo noutrole da potêunca atva e reatva
(melhorca do Fator de Potêunca). O scstema norrcge a deiasagem das oudas de teusão e norreute uo
scstema elétrcno, dcmcuucudo o nousumo fual e proporncouaudo enouomca.
Na clustração abacxo demoustra nomo é iecta e norreção do iator de potêunca:

Fator de Potêunca é a relação eutre a potêunca atva em kW e a potêunca total ou apareute em kVA.
Pode ser medcda através de um cudcnador de iator de potêunca ou cudcnador de nosseuo Fc.
Como a potêunca reatva uão é proprcameute nousumcda, mas utlczada e depocs devolvcda, as
nounesscouárcas cmpõe lcmctações ao seu uso.
Obs: Atualmeute a excgêunca uo Brascl é de que o iator de potêunca teuha o valor míucmo de 0,92,
valores abacxo dcsso cunorrem em multas por exnedeute reatvo. Este valor de 0,92 scgucfna ua
prátna um nousumo míucmo de 92 de potêunca atva uo nousumo total da custalação.
Alguus profsscouacs dczem que a adequação do Fator de Poteunca (FP) uão traz enouomca ua nouta
de luz rescdeuncal ou nomerncal pocs uão é medcdo uas mesmas, nós disiordamos ieementemente
e provamos por um scmples nálnulo que a FP além de gerar aquencmeuto, bacxo reudcmeuto, macor
desgaste dos aparelhos, tem sim relação direta iom o ionsumo em kWh, nousequeutemeute uo
valor da nouta de luz.
No nálnulo abacxo usamos nomo exemplo uma scmples lâmpada enouômcna fuoresneute, mas o
mesmo nálnulo pode ser iecto em motores, reircgeradores ou qualquer outro aparelho que teuha FP
bacxo (muctos aparelhos iabrcnados atualmeute tem o eurolameuto iecto nom fo de alumíuco, “para
dcmcuucr nusto” nausaudo bacxo reudcmeuto e tem FP bacxo).
1) Lâmpada 40W / 220V x FP 0,92 (lâmpada de boa qualcdade)
Cálnulo de norreute: I = 40W / 220V x 0,92 = 0,19A
Cálnulo de potêunca atva nousumcda kWh = 220 x 0,19 x 0,92 / 1000 = 0,0384 kWh

2) Lâmpada 40W / 220V x FP 0,50 (lâmpada de qualcdade rucm)
Cálnulo de norreute: I = 40W / 220V x 0,50 = 0,36A
Cálnulo de potêunca atva nousumcda kWh = 220 x 0,36 x 0,50 / 1000 = 0,0396 kWh
Portanto pelos ialores resultantes proiamos que a adequação do FP diminui o ionsumo e
ionsequentemente o aqueiimento gerado pelo mesmo!
CONCLUSÃO A utliiação do WELETRIC trai benefiios e priniipalmente eionomia nos gastos iom
energia.

