
Os motores BLDC monofásicos estão ganhando

força no mercado de eletrodomésticos.

 Eles oferecem uma alternativa econômica aos

motores BLDC trifásicos para aplicações que

requerem simplicidade de projeto e conformidade

com rigorosos padrões de eficiência do sistema. 

Eles também oferecem desempenho e

confiabilidade superiores em comparação aos

motores de indução CA convencionais.

 Os CIs de driver de motor de meia ponte

BridgeSwitch altamente integrados da PI, são

adequados para aplicações de acionamento de

motor monofásico: 
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BridgeSwitch - Driver para Motores BLDC
Monofásicos de alta Eficiência

   

• Até 97% eficiente e sem necessidade de dissipadores de calor 
• São necessários apenas 14 componentes, permitindo designs simples e ultracompactos 

• EMI até 10 dB menor do que o concorrente mais próximo em média a alta frequência 

 



BridgeSwitch apresenta proteção contra falhas baseada em hardware, o que elimina processos de
conformidade de software caros e reduz o tempo de certificação de segurança em até 3 meses. 

O relatório de condição de falha do motor e do sistema é fornecido por meio de um barramento de relatório
bidirecional de fio único robusto. A PI apresentará os benefícios para aplicações em motores BLDC

monofásicos com BridgeSwitch nos próximos Industry Tech Days patrocinados pela All About Circuits: 

• Conferência Virtual Industry Tech Days 
• 31 de agosto - 4 de setembro de 2020 

• Inscreva-se agora para nosso webinar ao vivo Para saber mais, baixe a nova versão do application note
e relatórios de exemplo de design: 

• AN-87 - BridgeSwitch em unidade de motor BLDC monofásica 
• DER-872 - Unidade de Ventilador Centrífuga Monofásica de 70W com Bloco de Comutação 

• DER-873 - Inversor de Ventilador Monofásico de 30W com Controle Senoidal

Para saber mais, baixe o application note e relatórios de exemplo de design: 

• AN-87 - BridgeSwitch in Single Phase BLDC Motor Drive
• DER-872 - 70 W Single-Phase Centrifugal Fan Drive with Block-Commutation

• DER-873- 30 W Single-Phase Fan Drive with Sinusoidal Control

Acesse: 
www.power.com 

para obter mais informações. 
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https://www.facebook.com/tctbrasiloficial/
https://webinars.on24.com/EETech/PItrackidSept3?mkt_tok=eyJpIjoiTWpZek5USXdNR1EyWkRndyIsInQiOiI2RG5DSFZ6YlE4VmJyTWtcL2FrUkVJSXJGcU9tcGZXXC9BT1RYXC8rV3Y0aFZFNXg3T3N3cW4zblIwRnJ3TU1vWStIcEpHbUdXek9vODhjR085aWtuTXZlK2IxUnZPYzJRRGdsY096R3BxdGRud0RVNlYzNkxMK3djYVwvYjZ1Z2JtTmUifQ%3D%3D
http://emails.power.com/JU3QMx08qN0DrIs0uA00090
http://emails.power.com/u9D000sU9Q0u0v03LAxMNq0
https://motor-driver.power.com/design-support/reference-designs/design-examples/der-873-30-w-single-phase-inverter-using-bridgeswitch-motor-driver/?utm_campaign=BridgeSwitch_Drive_Single-Phase&utm_medium=email&utm_source=PI&utm_content=DER&utm_term=Motor+BridgeSwitch+BLDC+PI+EN&mkt_tok=eyJpIjoiTWpZek5USXdNR1EyWkRndyIsInQiOiI2RG5DSFZ6YlE4VmJyTWtcL2FrUkVJSXJGcU9tcGZXXC9BT1RYXC8rV3Y0aFZFNXg3T3N3cW4zblIwRnJ3TU1vWStIcEpHbUdXek9vODhjR085aWtuTXZlK2IxUnZPYzJRRGdsY096R3BxdGRud0RVNlYzNkxMK3djYVwvYjZ1Z2JtTmUifQ%3D%3D
http://www.power.com/

