MOTORES ELÉCTRICOS
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MOTORES ASSÍNCRONOS TRIFÁSICOS
Motores com rotor em gaiola de esquilo, fechados, com ventilação exterior.
Esta série compreende 16 alturas de veios: de 56 a 355mm.
Isolamento classe "F", protecção IP55.
Tensões e frequências
Os motores foram concebidos, de acordo com a DIN IEC 38, para as novas tensões standard:
- 230/400 V Δ/Y 50 Hz
- 400/690 V Δ/Y 50 Hz
Os motores podem operar em redes com desvios de tensão de +5%, sem variação das suas prestações. A frequência pode
variar +2% desde que se mantenha a voltagem de catálogo.
Se a variação de tensão for até +10% o motor pode trabalhar, mas a temperatura pode aumentar até 10ºC.
Os motores preparados para as novas tensões standard europeias podem ser ligados sem problema às redes de voltagens
antigas, 220, 380 e 660V, com variações de voltagem admissíveis de +10% e -5%, sendo necessário corrigir os valores
indicados para intensidade e torque. A intensidade da corrente é inversamente proporcional à tensão e o torque é proporcional
ao quadrado da tensão.
Condições de serviço
A potência nominal dos motores, como indicada nas tabelas, refere-se às seguintes condições de trabalho:
# Tipo de serviço: S1 (serviço contínuo, por períodos suficientemente longos para que o motor atinja a
temperatura normal de trabalho)
# Tensão nominal: 400V, 50 Hz
# Temperatura ambiente entre 0ºC e 40ºC
# Altitude acima do nível do mar < 1000m
Para outras condições de temperatura e de altitude o quadro seguinte indica a potência permitida, em % da potência nominal
Potência permitida P/Pn (%)
Temperatura ambiente
45ºC
50ºC
55ºC

Altitude acima do mar

0 a 40ºC

até 1000m

100

97

93

88

60ºC
82

1500m

98

95

91

86

80

2000m

94

91

87

82

77

2500m

91

88

84

80

74

3000m

87

84

81

76

71

3500m

82

79

76

72

67

4000m

77

74

71

67

63

Ventilação: deve existir um espaço livre na traseira do motor de, pelo menos, 25% do tipo de carcaça (Ex. para um motor de
carcaça 160 deverá ser, no mínimo, 40 mm). Não deve haver recirculação do ar da ventilação.
Ambientes polvurolentos: pode ser necessário o uso de motores especiais, porque a acumulação de pó pode provocar o
sobreaquecimento do motor, devido à má refrigeração.
Vibrações: Instalar os motores sobre bases sólidas, livres de vibrações externas.

TRANSMISSÕES
Uma selecção correcta dos elementos de transmissão é fundamental para o bom comportamento do motor. Consulte-nos.
Acoplamento directo: Deverá ser do tipo elástico. Consultar os tipos de acoplamentos que comercializamos. Ter em atenção
as cotas de montagem e o alinhamento dos veios.
Polias e correias: O cálculo correcto de uma transmissão por correias é decisivo; Um esforço radial excessivo, uma tensão
incorrecta nas correias ou um diâmetro incorrecto da polia pode provocar facilmente a rotura do veio do motor.
Deverão usar-se correias de igual dimensão e da mesma marca, para garantir a mesma tensão em todas elas.
Evitar a utilização de transmissão por correias em motores de 2 pólos.
Conversor de frequência: para a sua instalação deverão ser tomadas precauções, nomeadamente em termos de ventilação
forçada, utilização de filtros à entrada e saída do conversor, reactâncias de linha, etc. Consultar o fabricante do conversor.
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MOTORES ASSÍNCRONOS TRIFÁSICOS
FORMAS CONSTRUTIVAS
MOTORES SÉRIE MS - CARCAÇA EM ALUMÍNIO
Todos os tamanhos desta série, do 56 ao 160, permitem utilizar o motor o motor em qualquer das posições derivadas da forma
básica. É conveniente consultar para as posições verticais com o veio para cima.
MOTORES SÉRIE EG - CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO
As formas básicas disponíveis são B3, B35 e B5.
Podem usar-se nas posições derivadas da forma básica, com as seguintes excepções:
Tamanhos 180 ao 315 - consultar previamente para as formas V3, V5, V6, B7 ou B8;
Para a posição V36 consultar previamente
Para tamanho 112 também existe em versão B14

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES

Δ Tensão baixa

Y Tensão alta

Todos os terminais devem ser devidamente apertados para evitar "pontos quentes".
É conveniente controlar o aperto após 100 a 200 horas de serviço.
Valores de aperto recomendados (Nm) em função do diâmetro do borne
M4

M5

M6

M8

M10

M12

M16

Mínimo

1,6

1,8

3

8

10

20

60

Máximo

2,2

2,5

4

9

17

30

73
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MOTORES ASSÍNCRONOS TRIFÁSICOS

2 POLOS - Velocidade síncrona 3,000 rpm

Carcaça reduzida
série MS - alumínio
série EG - fundição
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MOTORES ASSÍNCRONOS TRIFÁSICOS

4 POLOS - Velocidade síncrona 1,500 rpm

Carcaça reduzida
série MS - alumínio
série EG - fundição
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MOTORES ASSÍNCRONOS TRIFÁSICOS

6 POLOS - Velocidade síncrona 1,000 rpm

Carcaça reduzida
série MS - alumínio
série EG - fundição
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MOTORES ASSÍNCRONOS TRIFÁSICOS

8 POLOS - Velocidade síncrona 750 rpm

série MS - alumínio
série EG - fundição
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MOTORES ASSÍNCRONOS TRIFÁSICOS
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MOTORES ASSÍNCRONOS TRIFÁSICOS
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MOTORES ASSÍNCRONOS MONOFÁSICOS
SÉRIE 6MYT - CONDENSADOR PERMANENTE

2 POLOS - Velocidade síncrona 3,000 rpm

4 POLOS - Velocidade síncrona 1,500 rpm
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MOTORES ASSÍNCRONOS MONOFÁSICOS
SÉRIE 6ML - CONDENSADOR AUXILIAR E DISJUNTOR CENTRÍFUGO
O condensador auxiliar de arranque permite obter binários de arranque
semelhantes aos motores trifásicos.
Alcançada a velocidade de trabalho o disjuntor centrífugo desliga o
condensador auxiliar,

2 POLOS - Velocidade síncrona 3,000 rpm

4 POLOS - Velocidade síncrona 1,500 rpm
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