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CONHEÇA A DATAPOOL ELETRÔNICA

A Datapool Eletrônica é uma empresa nacional, fundada em 1984 a
partir da associação entre professores da então Escola Federal de
Engenharia de Itajubá (EFEI), hoje Universidade Federal de Itajubá
(UNIFEI), e da necessidade de se produzir Kits didáticos confiáveis para
aulas de eletroeletrônica. É a pioneira do Brasil no desenvolvimento e
fabricação de Módulos Didáticos para a difusão de conhecimento
técnico em diversas áreas, tais como: eletroeletrônica (eletricidade,
eletrônica básica, analógica, digital e de potência); comunicação;
microcontroladores e microprocessadores; informática industrial;
controle e automação industrial.

Seus produtos podem ser encontrados em diversas instituições, públicas e
privadas, tais como: Universidades (USP, UNESP, UNICAMP, UNIFEI, UFV, UFJF,
etc), Centros de Formação do SENAI, Escolas Técnicas, Fundações
Educacionais, Centros de Pesquisa e Desenvolvimento, Centros de Instrução da
Marinha e do Exército, Companhias de Eletricidade, Ferroviárias, Siderúrgicas e
de Telecomunicações, Usinas de Cimento, Indústrias Automobilísticas e Têxteis,
Empresas Petrolíferas, Alimentícia, etc.

100% nacional

suporte técnico

fácil manutenção

manuais em português

A Datapool tem seu sucesso reconhecido ao ser apontada entre as cinco empresas preferidas pelo
mercado eletrônico brasileiro, como fornecedora de Equipamentos Didáticos (Pesquisa Nacional de
Preferências de Marcas), além das homenagens e prêmios recebidos ao longo dos anos, dentre os quais
se destacam: Prêmio Mérito Industrial, conferido pela FIEMG (Federação das Indústrias de Minas Gerais);
Prêmio Master de Ciência e Tecnologia, conferidos pelo Instituto de Estudos e Pesquisa da Qualidade;
Prêmio Qualidade Brasil; Prêmio Who’s Who; Prêmio Nansen Araújo, conferido pela Abinee e Sinaees.
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CONHEÇA O MÓDULO CCT220
CARACTERÍSTICAS GERAIS
O módulo de cargas CCT220 possui um conjunto de capacitores de
potência com aplicações em circuitos de sistemas trifásicos de
monofásicos. Pelo fato da seleção ser botões liga/desliga
independentes e sistemas de ventilação forçada, possibilita que os
capacitores sejam habilitados de acordo com a necessidade do circuito
que será inserido. Os capacitores são de alta qualidade, permitindo,
portanto, a utilização deste equipamento para vários campos de atuação
como experimentos elétricos, tais como cargas em estrela ou triângulo,
com também como unidade de fator de potência do circuito.
Ferramenta essencial para laboratórios de eletrotécnica, entidades
educacionais e centros de pesquisa e projetos de modo fácil.
Os equipamentos didáticos Datapool são facilmente interligáveis por bornes, o que permite que as ligações com
os cabos sejam feitas pelo usuário com qualidade e total segurança.
A estrutura feita em chapa metálica e pintura eletrostática epóxi-pó, serigrafia indelével das simbologias e
descrição. Possui pés de borracha e sistema de ventilação forçada que garante a temperatura interna do módulo.
A CCT 220 acompanha os materiais necessários para a utilização, como cabos de ligação e juntamente com o
manual de operação e manutenção de forma detalhada para compreender a construção e operação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Características Técnicas

Descrição

Dimensões
Externas

Estrutura construída em chapas metálicas, com pintura eletrostática, pés de
borracha e serigrafia indelével;
Estrutura aterrada ;
Ponto de acesso por bornes de 4mm;
Pés de borracha;

Largura

485mm

Altura

197mm (gabinete com pés de borracha)

Profundidade

435mm (gabinete com alça)

Especificações Elétricas
03 Botões liga-desliga para acionamento da carga;
Proteção por fusíveis;
Sistema de ventilação forçada por ventoinha:
Alimentação por cabo de alimentação padrão (2P+T);
Seleção de tensão de alimentação 127V/220V;
Fusível de proteção;
Tensão 380VAC ou VDC;
Potencia máxima: 220W cada capacitor;
Aplicação:
Cargas capacitivas para sistemas monofásico e trifásico;
Fator de potência.
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CONHEÇA O MÓDULO CCT220
VISTAS ORTOGONAIS

ACOMPANHA O MÓDULO
01 CCT 220 (Módulo Carga Capacitiva Trifásica 220W);
01 Cabo de alimentação (2P+T);
06 unidades – Cabo de cor preto e tamanho de 1m;
06 unidades – Cabo de cor preto e tamanho 30cm;
01 unidade – Cabo de cor verde e tamanho de 1m.
Manual:
O manual fornecido por meio eletrônico e impresso.
01 Manual de operação e manutenção;
Treinamento Técnico:
Entrega técnica ou treinamento é Opcional

DATAPOOL ELETRÔNICA LTDA
Av. José Theóphilo, 30 } Nossa Sra. de Fátima
CEP 37502-550 } Itajubá } Minas Gerais } Brasil
Fone: (35) 3629-9550 } Fax: (35) 3629-9569
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