A TECHTOP dispõe de uma vasta gama de motores: motores
padrão, ATEX, motores para ambientes marítimos com certificado GL, motores com freio e motores da série NEMA TM,
entre outros. Além disso, os motores podem ser fornecidos
com múltiplas variações em sua proteção IP (sendo IP55, IP65
ou IP56), com nível de desempenho elétrico (IE1, IE2 ou IE3),
na instalação de acessórios como protetores térmicos PTC
(normalmente padrão), PT100 ou PTO, ventilação auxiliar e
enrolamento isolado, com potência de 0,09 kW a 500 kW, em 2,
4, 6 ou 8 polos
TECHTOP has a wide range of motors, from the standard, to ATEX, the
motor for marine environment with GL certificate, the brake self motor
and the NEMA motor TM series among others. In addition, TECHTOP
motors can be supplied with multiple variations either in their IP protection, that can be IP55, IP65 or IP56, on their level of electrical performance IE1, IE2 or IE3, in the installation of accessories such as thermal
protectors PTC (usually standard), PT100 or PTO, auxiliary ventilation
and isolated tread, with a range of powers ranging from 0,09kW to
500kW, 2, 4, 6 or 8 poles.
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MOTORES ELÉTRICOS

Motor assíncrono trifásico de alumínio

Motor assíncrono trifásico de alumínio

Aluminium asynchronous three phase motor

Aluminium asynchronous three phase motor

SERIE TC

SERIE MY

Motor assíncrono trifásico de ferro fundido

Motor assíncrono monofásico de condensador permanente

Three phase cast iron asynchronous motor

Single phase asynchronous motor with single condenser

SERIE ML

SERIE MSB

Motor assíncrono monofásico de duplo condensador

Motor autofrenante com freio

Single phase asynchronous motor with double condenser

Three phase motor with brake

SERIE GL

SERIE TM

SERIE ATEX

Motor com certificado Germanischer Lloyd

Motor com certificado UL-CSA

Motor com certificado ATEX

Motor with Germanischer Lloyd’s approval

Motor with UL-CSA certificate

Motor with ATEX certificate

www.resitec.pt

Resitec reserves the right to change or replace any product or specifcation in this catalog at any time without prior notice. Edition: May 2018

SERIE TA

A Resitec reserva-se o direito de alterar ou substituir qualquer produto/ especificação constante deste catálogo sem aviso prévio. Edição: Maio 2018

SERIE MS

