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A Linha Profissional dos Protetores ISOLAR é indicada
para proteger equipamentos eletrônicos instalados em
residências, indústria, comércio, hospitais, etc.

SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA RAIOS - De 1 a 4,5 kw

Este produto está em conformidade com a norma ABNT
5410/2004 e atende as características da Classe III,
conforme a norma NBR IEC 61643-1, assim também como
da Classe “D”, conforme norma DIN VDE 0675.

O módulo de proteção do ISOLAR é capaz de suportar descargas, surtos
e transientes de até 20.000 ampères (20kA), conforme constatação da
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP - (Laboratório de Alta
Tensão).

Esta capacidade de exposição a surtos nos transmite grande segurança,
pois segundo estatísticas de orgãos especializados em 98% dos casos, os
transientes, oriundos de descargas atmosféricas que atingem os
equipamentos eletro-eletrônicos no interior das edificações não
ultrapassam a barreira dos 5.000 ampères (5kA).

Importante: Antes de colocar em funcionamento o seu protetor ISOLAR,
recomendamos a leitura completa e cuidadosa deste manual, pois ele
contém importantes instruções sobre o seu funcionamento.
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POTÊNCIA 2500W ( 127V ) / 4500W ( 220V )

TENSÃO NOMINAL 110 a 240Vac @ 50/60 Hz

DISJUNTOR 25A (BIFÁSICO) 

MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO  275Vac/ 350Vcc

MÁXIMA CORRENTE DE SURTO 20.000 A @ 8/20 ms

TEMPO DE RESPOSTA < 25ns

FORMA DE PROTEÇÃO (F-N)/ (F-T)/ (N-T) Ligação Monofásica

 (F1-F2)/ (F1-T)/ (F2-T) Ligação Bifásica

CONEXÃO ( rede elétrica ) -
conforme NBR 14136 -

Cabo de 1.0m com plug 2P+T 20A ( entrada ) 1 tomada
2P+T 20A ( saída ) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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DIAGRAMA DE LIGAÇÃO / DIMENSIONAIS
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Fale com a RBF Do Brasil, tire as suas
dúvidas e solicite um orçamento.

Atendimento comercial

(11) 4227-2380

(11) 98643-8210

vendas@rbfbrasil.com.br

Segunda a sexta, das 08h30 ás 17:30 hrs

Rua Jurua, 85 - Mauá - São Caetano do Sul - SP - CEP: 09572-480
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