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Smoke B3D, tipo TEFC
Carcaças 80 a 355A/B

Garantir a segurança em instalações comerciais e industriais é uma das principais preocupações dos 
projetistas e donos de empresas durante a concepção de centros comerciais, fábricas, armazéns, 
estacionamentos cobertos, túneis e entre outros lugares em que há grande concentração de pessoas.
Os motores W22 Smoke Extraction foram desenvolvidos para assegurar a circulação de ar em 
ambientes fechados. Em situações de emergência, eles suportam a operação em altas temperaturas e 
asseguram rápida extração de fumaça e calor, além de atrasar a propagação do fogo, permitindo o livre 
acesso às saídas de emergência. 

O projeto dos motores W22 Smoke Extraction é baseado nos requisitos da norma europeia de 
segurança para sistemas de exaustão de fumaça e calor - EN12101*: 
Projetado para operar na temperatura máxima de 200 ºC, 300 ºC ou 400 ºC por até 2 horas**.

*  EN12101 - Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators - April 2005 
**Apenas uma vez.

W22 Smoke Extraction

Smoke B30, tipo TEAO
Carcaças 80 a 250S/M
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Smoke B3D, tipo TEFC
Carcaças 80 a 355A/B

Características 
 g Rendimento: IR3 Premium 
 g Potência: 0,5 a 550 cv 
 g Polaridade: 2 a 8 
 (opcionalmente disponível 10 e 12)
 g Frequência: 60 Hz 
 (opcionalmente disponível em 50 Hz)
  g Tensão: 220/380 V 
 (opcionalmente disponíveis outras tensões)
 g Carcaças: 80 a 355A/B
 g Cor: RAL 9006 - Cinza
  g Sistema de impregnação do bobinado e cabos 
 de ligação em silicone
  g Placa de bornes em porcelana: especial para 
 suportar altas temperaturas (opcional) 
  g Motores disponíveis nas formas construtivas 
 B3D ou B30 (Pad mounted), com os tipos de   
 refrigeração:
   g    TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled - Motor 
       fechado autoventilado);  
    g   TEAO (Totally Enclosed Air Over - Motor fechado     
       com refrigeração natural). 
         (outras formas construtivas disponíveis opcionalmente).

WISE® (WEG Insulation System Evolution)
Motor apto para a operação com inversor de frequência*, 
graças ao exclusivo sistema de isolamento WISE®, 
desenvolvido pela WEG, que aumenta a resistência de 
isolamento do bobinado. 
*Isolamento para tensões acima de 575 V, sob consulta.

Os motores W22 Smoke Extraction garantem a segurança de metrôs, ruas subterrâneas, túneis, 
aeroportos, shopping centers, entre outros empreendimentos de pequeno e grande porte, com 
a eficiência e a confiabilidade dos produtos WEG.

Operando com 
inversor de 

frequência, os 
sistemas de 
ventilação e 

circulação de 
ar podem 

economizar 
até 70% de 

energia elétrica. 
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