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Portescap expande sua plataforma de motores DC sem escova Ultra EC  

Com motores 22ECP-2A com driver integrado 
 

 
A Portescap apresenta seu novo lançamento à plataforma de minimotores DC Ultra EC™ sem 
escovas — o motor sem escovas 22 ECP com um novo driver integrado. Este novo motor de 
22 mm de diâmetro está disponível no comprimento de 35 mm. Estes motores compactos 
oferecem torque contínuo quase 50% maior em comparação com os motores semelhantes, 
sem comprometer o bom funcionamento e a durabilidade esperados dos motores sem 
escovas e sem ranhuras da Portescap.  
 
A integração do driver dentro do motor reduz muitas das complexidades associadas à 
operação do mesmo, reduz o tempo de instalação, diminui a área geral da aplicação, 
minimiza a complexidade de fiação e oferece benefícios de otimização de custos. 
 
As soluções de acionamento de motor integrado são adequadas para aplicações como 
dispositivos respiratórios e de ventilação, bombas de infusão, bombas industriais em 
miniatura, ferramentas manuais médicas, diagnósticos clínicos, atuação de válvulas, entre 
muitas outras. 
 
Sobre a Portescap 
 
A Portescap conseguiu produzir motores sem escovas de alto desempenho, duradouros e de 
alta qualidade que são a escolha ideal para aplicações com caixas de redução por causa de 
sua perda mínima de velocidade e baixo aquecimento do motor sob carga. A baixa inércia 
faz deles uma opção excepcional para aplicações que exigem paradas, inícios de operação e 
acelerações rápidos. 
 
A Portescap pode, mediante solicitação, oferecer opções de personalização, incluindo caixas 
de redução, encoders, variações de bobinas e modificações de interfaces mecânicas. 
 
A Portescap é certificada globalmente na ISO 9001:2008, e nossa fábrica na Índia também é 
certificada nas ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. 
 
 

https://www.portescap.com/en/industries-supported/medical/respiratory-and-ventilation-motors
https://www.portescap.com/pt-br

