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AUTOTRANSFORMADOR 
MODELO: ATM 1010VA 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Potência 1010 VA 

Entrada/Saída Transforma 110VCA em 220 VCA ou 220VCA em 
110VCA 

Frequência 60 HZ 

Temperatura 
de Operação 

0 à 40 ºC 

Tomada Cordão Tripolar PP 

Gabinete Caneca Plástica 

Cor Preto 

Dimensão do 
produto ( C 
xLxA) 

12,5 x 10 x 11,5 cm 

Peso do 
Produto mais 
embalagem 

3,3 Kg 

Garantia 3 meses 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
 
Acompanha o autotransformador: 
 
 Cabo de ligação 110/220 VCA; 
 Adaptador tipo “H”; 
 Manual de Instruções. 
 

 
Termo de Garantia 

 
Este produto tem a garantia de 03 (três) meses contra defeitos de fabricação, a 
contar da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor. 
Será reparado gratuitamente nos seguintes casos: 
- Defeitos de fabricação ou danos que se verificar, por uso correto do 
transformador no prazo acima estipulado; 
 
- Os serviços de reparação serão efetuados somente no departamento de 
assistência técnica por nós autorizado; 

 
- A aquisição for feita em um posto de venda credenciado da Minipa. 
 
A garantia perde a validade nos seguintes casos: 
 
- Mau uso, alterado, negligenciado ou danificado por acidente ou condições 
anormais de operação e manuseio; 
 
- O transformador foi violado por técnico não autorizado; 
 
- Se o produto não for utilizado para o fim que se destina; 
 
- Se for ligado à rede elétrica imprópria; 
 
-Se estiver operando em regime de sobrecarga. 
 
A Minipa não assume despesas de frete e riscos de transporte. 
 
A garantia só será válida mediante apresentação da Nota Fiscal de compra do 
produto.  
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IMPORTANTE 

 
O correto dimensionamento da potência do autotransformador depende da 
potência do equipamento a ser alimentado, especificada em Watts (W) ou (VA) 
pelo seu fabricante. 
 
Recomenda-se que a potência do Autotransformador seja pelo menos 30% 
superior à potência do equipamento a ser alimentado. 
Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma do autotransformador.  
Em todos os modelos a cor vermelha representa 220 VCA 
Por segurança, antes de energizar o transformador, fixe o conector tripolar com 
o parafuso que é fornecido junto com o conector tipo H. 
 
Não utilize o transformador em locais úmidos (risco de choque elétrico). 
Obs.: Qualquer dúvida na instalação do autotransformador, favor entrar em 
contato com nosso departamento técnico. 
 

ATENÇÃO 
 

Nunca coloque primeiro o conector tripolar na tomada fêmea do cordão de 
ligação; 
Sempre que necessitar desconectar o aparelho do autotransformador, desligue 
sempre primeiro o plug da tomada da rede. 
 
 
 

 
 

SEGURANÇA 
 

Não abra o Autotransformador nem introduza objetos pelos orifícios; 
Cuidado para não molhar o Autotransformador, cabo de alimentação, 

adaptador ou tomadas; 
Não instalar o Autotransformador próximo a produtos químicos e/ou 

produtos inflamáveis e atmosferas explosivas; 
A temperatura de trabalho do Autotransformador em função da potência 

requerida pode ser elevada, mantenha fora do alcance de crianças e animais 
domésticos. 
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Minipa do Brasil Ltda. 
Av. Santos Dumont,4401 

CEP: 89219-730 
Joinville / SC 

Fone: (47) 3467-8444 
CNPJ: 10.719.113/0002-86 
Site: www.minipa.com.br 

 


