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SILNIKI SPECJANE 

Specjalne silniki DC lub AC stosowane w masowej produkcji urządzeń w takich branżach jak:
● sprzęt AGD, automaty sprzedające, pompy, sprzęt ogrodowy, maszyny i urządzenia budowlane itp.
● Inne projekty wymagające silników o specjalnych konstrukcjach np: EX lub małego poboru mocy . 

Oferowane silniki  w zależności od typu i przeznaczenia produkowane są przez uznanych na całym świecie producentów:   
SPG (Korea Płd.), Rotek (Niemcy), Minimotor (Włochy). EME (Włochy)

Powergate Sp.z o.o. może zaoferować standardowe rozwiązania silników, jak również  zaprojektować specjalne (*)(**)
 rozwiązanie silnika odpowiadające wymaganiom aplikacji, zarówno  od strony elektrycznej: ( moc, obroty, napięcie)
jak mechanicznej: ( specjalne wymiary , rodzaj wałka , mocowanie itp.)

(*) Istnieje możliwość specjalnego wykonania silników tylko w przypadku zamówień powyżej 500 szt. / dostawę. 
(**) W niektórych przypadkach, klient może partycypować w kosztach wykonania specjalnych elementów silnika 
np. formy do odlewów, uzyskanie certyfikacji itp.
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Producent SPG: Powszechnie stosowane jako napędy wentylatorów w sprzęcie AGD itp. 
klasa izolacji “A” , “B” ,  “E”

Typy     Napięcia      Obroty            Zakres mocy
2208/10/15/25/30  110 - 240 [VAC], 2700 - 3500 [rpm], 05 –  55 [W]
3208/10/15/25/40  110 - 240 [VAC], 2700 - 3500 [rpm], 05 –  84 [W]
23208/10/11/13/15  110 - 240 [VAC], 2700 - 3500 [rpm], 06 –  17 [W]

Silniki DC typu SD producent SSA motors - grupa SPG: napięcia: 24,48,90 [VDC], obroty : 3200[rpm], IP50, 
średnica 58mm,  specjalne wytrzymałe szczotki, wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy , sprawność >75%.
_______________________________________________________________________________________

Silniki DC typu SB producent SSA motors - grupa SPG: napięcia: 24 [VDC], obroty :  3000 [rpm], IP50, 
przekrój # 60mm, specjalne wytrzymałe szczotki, wbudowany filtr przeciwzakłuóceniowy, sprawność >75%

 Producent  SPG: wbudowane sterowanie, klasa izolacji “E” lub “B”
      Typ        Wymiar    Napięcia Zakres obrotów
    DL7806 średnica 78,5 mm : 10 - 45 [VDC], 500 - 7000 [rpm] 
   DL82424  przekrój # 83 mm : 10 - 45 [VDC], 900 - 3500 [rpm] 
   DL88412  średnica 92 mm : 10 - 45 [VDC], 1300 - 5000 [rpm] 
   DL12830 średnica 124 mm : 10 - 45*[VDC], 1000 - 3000 [rpm]
   DLG58820 średnica 78,5 mm : 10 - 45** [VDC], 1800  +/- 1,2 [rpm] 

 również napięcia (*) 100-160VDC, (**) 100-310VDC

Producent SPG: wykonane w standardzie średnic: 100, 117, 127, 143mm  klasa izolacji “E” lub “B”
Powszechnie stosowane jako napędy wentylatorów w sprzęcie  AGD itp . 

Typy     Napięcia                  Obroty           Zakres mocy
1430/45/55  110 - 240 [VAC], 1470 - 1790 [rpm], 40 - 200[W]
1625/30/40  110 - 240 [VAC],     970 - 1200 [rpm], 30 -   90[W]
15415/25/35 110 - 240 [VAC], 1470 - 1790 [rpm], 80 - 240[W]
14430/40 110 - 240 [VAC], 1470 - 1790 [rpm], 65 - 150[W]
14625/30/40  110 - 240 [VAC],     790 - 1200 [rpm], 50 - 140[W]
13430/50/70  110 - 240 [VAC], 1450 - 1790 [rpm], 40 - 240[W]
13625/40/70 110 - 240 [VAC],     950 - 1200 [rpm], 50 - 430[W]
13820/40/70  110 - 240 [VAC],     700 -   880 [rpm], 35 - 300[W]

Silniki DC szczotkowe

Silniki AC bezkondensatorowe  

Silniki DC bezszczotkowe

Silniki DC szczotkoweSilniki DC szczotkoweSilniki DC szczotkowe

Silniki AC kondensatorowe 

Odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa                                 możliwe do uzyskania po konsultacjach technicznych .

UWAGA: Dobór odpowiedniego silnika do aplikacji klienta wiąże się z wieloma  uzgodnieniami technicznymi, które 
przeprowadzicie Państwo z naszym konsultantem  technicznym (kontakt z biurem technicznym jak niżej) 
lub poprzez stronę internetową . 
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