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Aliando as vantagens operacionais do motor de
rotor bobinado com as vantagens de manutenção
do motor de gaiola, a WEG desenvolveu o motor
de rotor bobinado com dispositivo eletromecânico
que permite o curto-circuitamento dos anéis
coletores e levantamento das escovas logo após
a partida do motor. Após o procedimento de
partida, o motor entra em regime e passa a operar
com as características de um motor de gaiola.

Aplicações
Estes motores são recomendados nos casos em que a
carga possui alto conjugado resistente ou alta inércia na
partida, com número reduzido de partidas e cargas que não
requeiram variação de velocidade.
O reostato é utilizado apenas para partir o motor,
proporcionando elevado conjugado com uma redução
acentuada na corrente de partida.
As escovas ficam em contato com os anéis coletores
somente até que o motor entre em regime, desta forma, o
conjunto é preservado durante o funcionamento evitando
desgastes desnecessários e permitindo um maior tempo de
uso do motor sem paradas para manutenção.
Operação Motorizada / Manual
O sistema desenvolvido pela WEG permite que a operação
de curto-circuitamento dos anéis coletores e levantamento
das escovas seja motorizada, através do atuador
eletromecânico, ou manual com o acionamento do volante
localizado na parte superior do atuador.

Cód: 50042391 | Rev: 01 | Data (m/a): 08/2013
Sujeito a alterações sem aviso prévio. As informações contidas são valores de referência.

Vantagens
g	
Aumenta a vida útil das escovas, anéis coletores e,
consequentemente, a do motor
g Manutenção equivalente ao um motor de gaiola
g Reduz as paradas para manutenção e troca de escovas
g	
Evita o acúmulo de pó de escovas no interior do
compartimento das escovas, mantendo alto o nível de
isolação do rotor
g	
Compartimento das escovas separado do compartimento
do estator
g	
Comando do sistema motorizado de levantamento das
escovas via quadro elétrico integrado (acessório opcional)

