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Seleção sob demanda de motores miniatura 
 

A Portescap acaba de lançar o MotionCompass™ (www.motioncompass.com), 

um aplicativo baseado na Internet projetado para proporcionar soluções de 

minimotores com base em requisitos exclusivos de movimento para várias 

aplicações. Todos os parâmetros de entrada (velocidade e torque) geram 

recomendações de motores ao longo de muitas tecnologias de produtos. Um 

vasto repertório de dados está 

disponível sobre as opções 

recomendadas, incluindo 

especificações elétricas e 

mecânicas, curvas de velocidade 

versus torque e gráficos de 

desempenho. Todos os dados 

são gerados de forma dinâmica em tempo real e proporcionam a possibilidade 

de escolher uma solução com base nas necessidades específicas de cada 

aplicação. Os usuários podem escolher produtos, analisar as métricas de 

desempenho e confirmar a melhor solução para a aplicação. 

 

Um recurso exclusivo do MotionCompass é a capacidade de atribuir pesos aos 

quatro parâmetros de desempenho principais (velocidade, eficiência, potência e 

corrente), que afetam diretamente a parametrização do motor recomendado. O 

algoritmo inteligente, desenvolvido com base em muitos anos de experiência e 

conhecimento das aplicações recomenda um conjunto soluções ideais de 

motores para aumentar o desempenho da aplicação. Outros parâmetros do 

motor, como diâmetro, tipo de rolamento ou mancal, requisitos de eficiência e de 

corrente, as opções de feedback etc., estão disponíveis para diminuir o número 
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de opções recomendadas que atendam às necessidades específicas da 

aplicação.  

 

“O MotionCompass confere o poder da seleção e da configuração do produto 

nas mãos do usuário. As recomendações em tempo real do produtos baseadas 

nas informações do usuário proporcionam a capacidade de avaliar uma grande 

variedade de opções e de determinar o melhor motor para a aplicação. Os 

usuários podem ajustar os parâmetros da aplicação e avaliar o impacto no 

desempenho on-line sem pedir amostras para testes em aplicações - eliminando 

o processo de qualificação iterativo. Horas para analisar catálogos foram 

substituídas por minutos de tempo investidos on-line, com uma profundidade de 

dados que não estavam disponíveis anteriormente, para agilizar a tomada de 

decisões”, afirma Dave Beckstoffer, Gerente de Projetos da Portescap. 

 

A Portescap oferece suporte e experiência locais para auxiliar os clientes na 

otimização da seleção de motores para as mais diversas aplicações. 

 

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.  

 

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/
http://www.portescap.com/products/brush-dc-motor/22nt82
http://www.portescap.com/products/brush-dc-motor/22nt82
http://www.portescap.com/products/brushless-dc-motor
http://www.portescap.com/products/can-stack-steppers
http://www.portescap.com/products/stepper-linear-actuators
http://www.portescap.com/products/disc-magnet-steppers
http://www.portescap.com/products/related-products
http://www.portescap.com/industries-supported/medical
http://www.portescap.com/industries-supported/clinical-diagnostics
http://www.portescap.com/industries-supported/clinical-diagnostics
http://www.portescap.com/industries-supported/instrumentation
http://www.portescap.com/industries-supported/automation
http://www.portescap.com/industries-supported/aerospace
http://www.portescap.com/industries-supported/security

	Seleção sob demanda de motores miniatura
	Sobre a Portescap

