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Aproveite os benefícios de alta velocidade e operação a baixas 

temperaturas com o motor de alta eficiência ECS de 22 mm, sem 
escovas e sem ranhuras, da Portescap.  

 
A Portescap apresenta o motor sem escovas 22ECS. Projetado para proporcionar 

eficiência excepcional em aplicações de alta velocidade, o 22ECS funciona a uma 

temperatura 30% menor do que motores semelhantes da concorrência, e velocidades 

superiores a 50 mil rotações por minuto.  

 

"Peça principal da nova plataforma de minimotores Ultra EC™, o 22ECS foi otimizado 

para ser um dos motores sem escovas e sem ranhuras mais avançados e com maior 

desempenho em sua classe", diz Julien Baudey, Especialista de P&D. "O 22ECS é 

construído com um novo e melhorado circuito magnético de alta eficiência que reduz 

drasticamente as perdas de entreferro e de recirculação que causam aquecimento ao 

estator do motor em velocidade altas. A nova bobina do motor também atinge o maior 

torque e potência mecânica disponíveis em comparação com motores de alta 

velocidade similares no mercado, até 160 Watts ou 45 mNm de torque contínuo."  

 

Como resultado, este motor (sem escovas e sem ranhuras) permanece mais frio e 

oferece uma densidade de potência maior do que os modelos equivalentes em um 

ponto operacional específico. O 22ECS também usa exclusiva lubrificação e rolamentos 

de esferas de alto desempenho para prolongar a vida útil do motor e maximizar o 

desempenho em altas velocidades. Devido à sua alta potência, eficiência e baixa inércia 

do rotor, o 22ECS pode alterar a velocidade e acelerar rapidamente. "Este motor de alta 

eficiência é perfeito para aplicações que exigem acelerações rápidas e frequentes a 

uma alta velocidade do motor, e suas propriedades térmicas avançadas são 

especialmente adequadas para aplicações em ambientes controlados em que o ar ao 

redor do motor deva permanecer o mais resfriado possível, ou quando o motor é 

montado em uma ferramenta de mão", explica Baudey. "O tamanho compacto do motor, 

sua alta potência e eficiência permite que as aplicações sejam menores e mais móveis." 
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A eficiência superior do motor sem escovas e sem ranhuras 22ECS não só permite uma 

operação com temperaturas mais baixas em alta velocidade, mas também oferece 

vantagens quanto à capacidade e duração da bateria.  A eficiência superior do motor, 

permite que aplicações realizadas com uso de bateria durem mais tempo entre recargas 

e pode reduzir o tamanho da bateria necessária, possibilitando que os dispositivos 

móveis utilizando o 22ECS sejam menores e mais leves. 

 

O motor 22ECS foi projetado especificamente para atender aos rigorosos requisitos do 

mercado médico. O 22ECS é o mais adequado para a ventilação médica ou aplicações 

em ferramentas de mão. O motor sem escovas e sem ranhuras pode ser fornecido com 

um sensor de temperatura PCI integrado para permitir o monitoramento contínuo da 

temperatura durante operações com potência de pico.  

 

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 a mais ampla gama de motores especiais e miniaturas do setor, 

englobando motores com escova CC sem núcleo, CC sem escovas, motor de passo 

tipo “can stack”, engrenagens planetárias, atuadores lineares digitais, ímãs em disco e 

tecnologias de motores de passo híbridos.  Os produtos da Portescap têm atendido 

várias necessidades de controle de movimentos em um amplo espectro de aplicações 

médicas e industriais – área médica, ciências biológicas, instrumentação, automação, 

setor aerospacial e aplicações comerciais, há mais de 70 anos.  
 

A Portescap tem centros de fabricação nos Estados Unidos, St. Kitts e Índia e usa uma 

rede global de desenvolvimento de produtos com centros de pesquisa e desenvolvimen-

to nos Estados Unidos, China, Índica e Suíça. No Brasil conte com a KALATEC 

AUTOMAÇÃO LTDA (19- 3045 4900) para auxiliá-lo no seu projeto, seja ele qual for. 
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