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Equipamento eletrônico desenvolvido em altos padrões 
tecnológicos com sistema de automação em paralelo 
aplicado à rede elétrica.

Identifica os transientes elétricos que causam distúrbios na 
rede elétrica, filtra e desvia para o solo tais distúrbios.

Os problemas mais comuns que aumentam consumo e 
podem causar danos são:
      
      Distorções harmônicas;
      Variações de níveis de tensão, frequência e corrente;
      Transitórios impulsivos oscilatórios;
      Espúrios/ruídos.

Essas distorções, quase imperceptíveis, são as responsáveis 
por enormes prejuízos aos equipamentos, maquinários, 
motores e quaisquer tipos de eletroeletrônicos conectados 
ao sistema elétrico circulante.
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Distúrbios elétricos prejudicam o desempenho 
de todo maquinário conectado à rede elétrica.

Por meio da atuação de seus componentes, os 
Filtros Capacitivos identificam e aterram esses 
distúrbios.

Proporcionam energia mais limpa e livre desses 
agentes nocivos, protegendo os equipamentos 
eletroeletrônicos conectados à rede elétrica.

Também reduzem as oscilações no sistema elétrico 
interno, causadas por motores e equipamentos 
eletrônicos, como: Inversores, frequência, CLP, 
termostatos, reguladores, injetores e outros.

O resultado dessa atuação é o aumento de 
performance, com menor parada de maquinário
e consequente redução de custos de manutenção 
e aumento da produtividade.
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Relógio medidor
concessionária

Chave geral
QGBT

Aterramento: 
ideal: 5 
Aceitável: 10 

3Filtros capacitivos Atuação



Redução de 

8 a 20% 
no consumo 
de energia

Economia direta

Redução de 8 a 20% no consumo ativo de energia
Redução proporcional dos impostos incidentes
Menor impacto das bandeiras tarifárias

Economia indireta

Redução da manutenção dos equipamentos
Aumento da vida útil dos equipamentos
Redução de paradas de máquinas

Diferenciais

10 anos garantia
ÚNICO com certificações nacionais e internacionais
Sistema de automação em paralelo único e exclusivo, 
com patentes nacionais e internacionais.

Benefícios

Proteção contra surtos até 680V
Equalização das frequências harmônicas
Atuação ATIVA de 5 a 15 milissegundos contra surtos
Aumento de 30% na capacidade de corte de surto

10 
Anos

de garantia
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Laudos e certificações  5

Os Filtros Capacitivos possuem certificações e homologações nos mais renomados institutos nacionais e inter-
nacionais, para atribuir respaldo científico e, dessa forma, garantem total confiabilidade e eficiência em todos os 
processos, desde a fabricação dos Filtros até a instalação. A seguir, os principais órgãos certificadores aos quais 
os Filtros Capacitivos foram submetidos, e documentos que atestam tais certificações e estudos técnicos. 
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“Com a instalação dos Filtros Capacitivos A rdiri, conseguimos uma redução de aproximadamente 15% na 
conta de energia elétrica. Outra coisa importante, foi a proteção dos equipamentos. Praticamente desapa-
receram esses itens dos nossos gastos.  Enfim, o que foi prometido foi entregue. Outro ponto a ser destacado 
é o ótimo atendimento da Ardiri, desde o primeiro contato , instalação e o pós-venda”

Rodrigo Cucolo
Gerente - New Life Apart Hotel Piracicaba

“Dentre os benefícios do Filtro Capacitivo , observamos a redução do consumo de energia ativa, a equali-  
zação no fornecimento, que garante uma melhor produtividade de nos sas máquinas e da fábrica c omo um 
todo. Por isso, eu recomendo a Ardiri, por entregare o que propõem”

Leandro Sabbadin
Diretor - Artefapi Carrinhos e movimentação

“Devido às chuvas e raios que ca em aqui na região, os equipamentos sempre queimavam. Com os Filtros 
Capacitivos, os benefícios foram excelentes. Por isso, estamos modernizando todo o sistema de câmeras e 
interfones, pois o Filtros acabaram com os problemas de queima de aparelhos. No te rceiro mês, já estamos 
economizando 24% na conta de energia!”

Ricardo José Campoi Dias
Síndico - Residencial Club Tuiuti - São Paulo-SP
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Relógio medidor
concessionária

Chave geral
QGBT

Aterramento: 
ideal: 5 �
Aceitável: 10 �

A norma prevê que qualquer equipamento só poderá ser instalado após o 
medidor de energia, portanto, a disposição dos Fitros Capacitivos deve respeitar 
os seguintes critérios:

• Atuando no objetivo de proteção contra sobretensões de origem atmosférica 
transmitidas pela linha externa de alimentação, bem como a proteção contra 
sobretensões de
manobra, os filtros devem ser instalados junto ao ponto de entrada da linha na 
edificação ou no quadro de distribuição principal, localizado o mais próximo 
possível do ponto de entrada; e
• Atuando no objetivo de proteção contra sobretensões provocadas por descar-
gas internas sobre a rede de alimentação ou em suas proximidades, os filtros 
devem ser instalados no ponto mais proximo às cargas, sejam elas lineares ou 
não-lineares, presentes na edificação.

PROTEÇÃO EM CASCATA

Acontece quando há a utilização de mais de um filtro ligado em uma instalação. 
Imagine que queremos proteger um diversas cargas distribuidas na edificação. A 
sobreposição dos equipamentos não teria o efeito de dissipação do surto, pois a 
ação de um anularia a do outro, permitindo a circulação do surto na linha. 
Portanto, uso do filtro em cascata faz com que o surto de tensão/corrente seja 
atenuado gradativamente, reduzindo a solicitação total a que a linha está sujei-
ta. Dessa maneira, para garantir uma proteção completa, aconselha-se utilizar 
um filtro capacitivo na entrada da instalação e os demais no quadro de 
distribuição, próximo às cargas (equipamentos a serem protegidos).
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PAINÉIS EXTERNOS PAINÉIS AÉREOS

INSTALAÇÕES INTERNAS MEDIÇÃO DIGITAL
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