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Potencialize sua aplicação com os motores CC sem escovas 
UltraEC™ 16ECP da Portescap 

 
 

Motores sem escovas e sem ranhuras proporcionam maior vida útil e 
operação silenciosa. Verifique este poderoso motor de 16 mm que usa a 

mais recente inovação de bobina patenteada pela Portescap. 

 
 

A Portescap apresenta o motor 16ECP, a mais nova adição à plataforma de motores sem 

ranhuras Ultra EC™. A plataforma Ultra EC inclui atualmente o motor 22ECS, um motor de 

22 mm de diâmetro disponível em dois comprimentos, que é especificamente otimizado e 

adaptado para aplicações de respiradores. Todos os produtos da plataforma EC compartilham 

o melhor circuito magnético de sua classe que fornece eficiência excepcional e flexibilidade de 

projeto para permitir que a plataforma EC seja otimizada para pontos exatos de operação para 

nossos clientes.  

 

O 16ECP é um motor de diâmetro de 16 mm que pode ser adaptado e otimizado para atender 

a uma vasta gama de pontos de torque e velocidade, fazendo com que o 16ECP seja uma 

escolha excelente para muitas aplicações de motores sem escovas, especialmente para 

aplicações que exigem alta eficiência e longa vida útil. A alta eficiência do projeto do motor 

16ECP ajuda os clientes a reduzir o tamanho do seu sistema de acionamento e a estender a 

vida operacional dos aplicativos movidos a bateria.  
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Figura 1- comparação de curvas de potência típicas para motores ECS-ECP e ECT com tamanho similar  

 

 

A bobina Ultra EC, o coração deste motor, faz com que seja possível otimizar perdas de 

energia (perdas por efeito Joule e perdas de ferro) para um dado ponto de trabalho. 

Aproveitando-se desta tecnologia, os engenheiros projetaram o 16ECP para alcançar o 

seguinte desempenho de motor sem escovas:  

� otimizado para velocidades médias a baixas 

� impressionante torque contínuo máximo a baixas velocidades (para motor de dois 

polos) 

� potência máxima entre as velocidades de 40 a 55 mil rpm 

� velocidade nominal máxima em torno de 60 mil rpm.  

 

 

Os resultados de desempenho do 16ECP são alcançados usando a quantia correta de 

complexidade, minimizando o tamanho do motor e evitando uso de materiais caros para fazer 

do 16ECP um motor com alto desempenho e custo atrativo. Os motores da série 16ECP 

embutem os padrões habituais de projeto de qualidade da Portescap para rolamentos, 

mancais, eletrônica, e montagem, assegurando a confiabilidade e a vida longa do motor. 
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Essas vantagens tecnológicas fazem da série 16ECP motores sem escovas e sem núcleo 

ideais para aplicações que requerem baixas velocidades: como aplicações usando 

engrenagens ou o redesenho de aplicações que usavam previamente motores CC com 

excovas. Para aplicações de média velocidade, os números impressionantes do 16ECP vão 

resultar em menor queda de rotação e menor aquecimento sob torque.  

 

O 16ECP é também uma escolha excelente para aplicações de altas velocidades que também 

exigem alta potência. Além de 30 mil rpm, o 16ECP pode alcançar o impressionante torque de 

trabalho nominal na faixa acima de 20 Watts e faixa de velocidade mostrados na figura 2.  

O 16ECP também tem inércia de rotor muito baixa para permitir acelerações e desacelerações 

rápidas, tanto em condições de acionamento direto, quanto em engrenagens, tornando o 

16ECP uma excelente opção para aplicações que requerem alta eficiência na operação de 

início-parada.  

 

 

 

Figura 2- 16ECP52 (52 mm de comprimento): Domínio máximo de trabalho contínuo com temperatura na 
bobina abaixo de 125 °C, e sem necessidade de resfriamento forçado 
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Figura 3- 16ECP36 (36mm de comprimento): Domínio máximo de trabalho contínuo com temperatura na 

bobina abaixo de 125 °C, e sem necessidade de resfriamento forçado 
 

Os novos motores 16ECP estão disponíveis em versões de 36 e 52 mm de comprimento 

(respectivamente 16ECP36 e 16ECP520), com sensores hall e três tipos diferentes de bobinas 

para atender às suas exigências de velocidade e de tensão. Entre em contato com o seu 

representante local da Portescap para verificar as possibilidades de personalização como 

caixas de engrenagens, encoders, versões sem sensores, bobinas diferenciadas ou quaisquer 

modificações de interface mecânica. 

 

 
Figura 4- especificações do 16ECP 
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A plataforma Ultra EC da Portescap inclui também séries mais especializadas de motores, 

como o ECS para motores otimizados de alta velocidade e ECT (em breve) para aplicações de 

alto torque e velocidades mais baixas.  Vários diâmetros, incluindo 16 e 22 mm, estarão 

disponíveis. 

 


