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A Portescap lança seu novo motor de alta performance ECP 16mm 
sem escovas e sem ranhuras. 

 

A Portescap lança uma nova plataforma de motores para a série Ultra EC™ de 

mini motores - a série 16 ECP sem escovas foi desenhada especificamente para 

proporcionar uma solução econômica de motores para aplicações de alta 

performance. A série 16ECP foi desenvolvida para ser uma das mais avançadas 

contando com motores sem escovas e sem ranhuras que é especificamente 

otimizada para alto torque e contínuo em velocidades médias, maximizando 

potência em velocidades entre 40Krpm e 55Krpm e velocidade nominal de 

aproximadamente 60Krpm. 

 

A série 16ECP fornece alto desempenho e é construída com um circuito 

magnético de alta eficiência otimizada que reduz significativamente tanto as 

perdas no ferro, quanto as perdas de recirculação, as causas primárias para o 

aquecimento do estator do motor. O novo enrolamento patenteado do motor EC 

também alcança torque e potência mecânica disponíveis mais elevados quando 

comparado com motores magnéticos similares. O resultado é o novo 16ECP 

permanece mais frio e oferece maior densidade de potência do que os modelos 

equivalentes na sua zona operacional alvo.  

 

A série 16ECP oferece uma solução econômica eficaz para aplicações finais de 

alto desempenho ao parear a medida certa de complexidade, minimizando o 

tamanho do motor e otimizando materiais econômicos em seu projeto. Ao 

otimizar o projeto eletromecânico do motor e a seleção dos materiais para a 

série 16ECP, a Portescap consegue fornecer um motor magnético de alta 

qualidade, longa duração e de alto desempenho que é simples e eficiente para 

operar. 
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As vantagens da série 16ECP fazem com que ela seja a solução perfeita para 

aplicações finais de baixa velocidade e torque elevado, ou aplicações na faixa 

de velocidade média (30K a 55Krpm). A série 16ECP é uma boa opção para 

aplicações com engrenagens por causa de sua mínima perda de velocidade e 

baixo aquecimento do motor sob carga. Além disso, a eficiência da série 16ECP, 

a sua densidade de potência e longa vida fazem dele uma excelente alternativa 

para uma solução de motor CC com escovas. Finalmente, o projeto de baixa 

inércia da série 16ECP torna-o uma opção excepcional para aplicações que 

requerem paradas, inícios de operação e acelerações rápidas.  

 

A série 16ECP está disponível em versões de 36 e 52 mm de comprimento, com 

sensores hall e 3 tipos diferentes de bobinas para atender às exigências de 

velocidade e de tensão. A Portescap pode fornecer opções para customização, 

incluindo caixas de redução, encoders, versões sem sensores, variações de 

enrolamentos e modificações de interfaces mecânicas.  

 

A Portescap é globalmente certificada pela norma ISO 9001:2008, e nossa 

fábrica na Índia também é certificada pelas normas ISO 13485, ISO 14001:2004 

e OHSAS 18001:2007. 

 

Sobre a Portescap 

A Portescap oferece as melhores soluções para atender às necessidades para 

aplicações médicas e industriais. Servimos aplicações de desempenho crítico com uma 

ampla gama de de tecnologias de produtos eletrônicos em miniatura - motor CC com 

escovas, motor CC sem escovas, motor de passo can stack, atuadores lineares digitais, 

magnetos em discos e redutores/encoders/drives. Os produtos da Portescap têm 

servido a diversas necessidades de controle de movimento em um amplo espectro de 

aplicações médicas e industriais - aplicações médicas, em ciências da vida e 

diagnósticos clínicos, em instrumentação, em automação, aeroespaciais e em 

segurança, por mais de 70 anos.  

 

http://www.portescap.com.br/
http://www.portescap.com.br/produtos/motor-cc-com-escova
http://www.portescap.com.br/produtos/motor-cc-com-escova
http://www.portescap.com.br/produtos/motor-cc-sem-escova
http://www.portescap.com.br/produtos/passo-can-stack
http://www.portescap.com.br/produtos/atuadores-lineares-de-passo
http://www.portescap.com.br/produtos/passo-disco-magn%C3%A9tico
http://www.portescap.com.br/produtos/produtos-relacionados
http://www.portescap.com.br/ind%C3%BAstrias-que-suportamos/m%C3%A9dica
http://www.portescap.com.br/ind%C3%BAstrias-que-suportamos/diagn%C3%B3stico-cl%C3%ADnico
http://www.portescap.com.br/ind%C3%BAstrias-que-suportamos/diagn%C3%B3stico-cl%C3%ADnico
http://www.portescap.com.br/ind%C3%BAstrias-que-suportamos/instrumenta%C3%A7%C3%A3o
http://www.portescap.com.br/ind%C3%BAstrias-que-suportamos/automa%C3%A7%C3%A3o
http://www.portescap.com.br/ind%C3%BAstrias-que-suportamos/aeroespacial
http://www.portescap.com.br/ind%C3%BAstrias-que-suportamos/seguran%C3%A7a
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A Portescap tem centros de produção nos Estados Unidos e na Índia, e utiliza uma rede 

de Desenvolvimento Global de Produtos com centros de pesquisa e desenvolvimento 

nos Estados Unidos, China, Índia e Suíça.  

 

 

 

http://www.portescap.com.br/

