
Ventiladores Centrífugos RadiFit EC
Compactos, eficientes e de reposição fácil.
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 Se encaixa, economiza e faz sentido! 

A nossa linha de ventiladores centrífugos RadiFit com voluta e pás 
curvadas para trás é a nova solução para muitas aplicações na 
indústria e tecnologia de ventilação. Graças aos motores altamente 
eficientes GreenTech EC, que oferecem alta eficiência em altas 
pressões. Esta linha também é extremamente compacta, robusta e 
leve. O melhor de tudo, os ventiladores RadiFit possuem as mesmas 
dimensões de instalação dos ventiladores comuns. Isso torna sua 
instalação e substituição uma “brincadeira de criança”.

Aplicações típicas em ar condicionado

Exemplo: Ar condicionado de baixo perfil com RadiFit 250 mm

Em edifícios com ar condicionado, o ar frio é utilizado para ajustar 

a temperatura do ar de entrada. Neste processo, os ventiladores 

transportam o ar através dos trocadores de calor e, em seguida, 

através dos dutos de ar de admissão e exaustão. Devido aos 

regulamentos estritos de conservação de energia, os ventiladores 

não só devem ser compactos e com controle flexível, mas também 

altamente eficientes. Assim como o novo RadiFit.

Exemplo: Unidade de tratamento de ar com RadiFit 400 mm

As unidades de tratamento de ar utilizam uma variedade de 

componente como filtros, trocadores de calor, umidificadores e 

desumidificadores. Os ventiladores devem transmitir o ar através de 

todos estes componentes, bem como por meio de um sistema 

ramificado de tubos, e ainda compensar as elevadas perdas de 

carga.  Ao mesmo tempo, o sistema necessita usar o menor espaço 

e permitir diversas divisórias para serem ventiladas de acordo com a 

demanda. A solução são os novos ventiladores centrífugos EC, que 

são flexíveis, robustos e facéis de instalar.

Implementação industrial típica

Exemplo: Unidade de resfriamento com RadiFit 310 mm

Um ventilador força o ar ambiente através de dutos estreitos no 

gerador, a fim de resfriá-lo. Nesta aplicação, nossos ventiladores 

centrífugos também mostram todos os seus pontos fortes. O 

controle de velocidade integrado permite que o resfriamento seja  

ajustado para a geração de carga ou de calor do gerador, a 

qualquer momento. O ventilador requer pouco espaço de instalação, 

já que não necessita de nenhuma unidade de controle separada. 

Também não requer manutenção.
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Ventilador centrífugo RadiFit GreenTech EC

Em comparação, o ventilador centrífugo RadiFit GreenTech EC 

apresenta eficiência e compacidade impressionantes. Graças ao 

simples sistema de troca Plug & Play, os custos de funcionamento 

e manutenção são bastante reduzidos.

 

Ventilador centrífugo RadiFit GreenTech EC

O RadiFit impressiona com a sua compacidade e a tecnologia de 

controle eficiente do motor GreenTech EC. Com a solução Plug & Play 

inovadora, os operadores podem facilmente modernizar o seu 

sistema e reduzir os custos a longo prazo.

 Retrofit: substitua por tecnologia altamente eficiente. 

Eficiência energética significa menores custos operacionais. Os 

nossos ventiladores centrífugos com tecnologia GreenTech EC são 

muito mais avançados do que os convencionais, fazendo com que o 

retrofit utilizando a linha RadiFit se pague rapidamente. Além disso, 

a nossa nova linha tem uma vida útil particularmente longa e não 

requer manutenção, o que resulta em mais economia com custos 

operacionais e uma maior vida útil. 

No fim, entregamos os ventiladores completos, com voluta e controle 

eletrônico (VSD) instalados. Isso também reduz ao máximo os custos 

de instalação. Comparando isto com o modelo obsoleto de polia, 

correia e motor montado na flange, a diferença é clara. Em vez de 

conectar vários componentes uns aos outros com grande esforço e 

despesa, a linha RadiFit é integrada, combinada com o tamanho 

reduzido e a máxima eficiência energética.
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Ventiladores centrífugos com polia e correia

e controle eletrônico externo necessitam de muito espaço e 

possuem custos de manutenção elevados devido ao desgaste das 

peças. Frequentemente, soluções baratas e ineficientes são usadas 

neste tipo de solução.  

 

Ventiladores centrífugos com motores AC convencionais

são sistemas complexos que requerem muito espaço para o motor e 

controles.  

VSD

Com a solução GreenTech EC da ebm-papst, você tem um sistema 

completo, com motor, hélice e controle de velocidade integrado. Tudo 

em um único componente, pronto e configurado. Sem componentes 

extras e de comissionamento simples.

Os ventiladores são muitas vezes montados a partir de vários 

componentes diferentes, principalmente a partir de diferentes 

fabricantes. O usuário então deve garantir que estes componentes 

se encaixem. Isso custa tempo, dinheiro e pode ser muito 

estressante.
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 A solução para cada faixa de potência de seu sistema. 

As medições de desempenho dos ventiladores são realizadas em 

câmaras de testes de acordo com a norma ISO 5801. A unidade de 

ventilação que consiste em motor,  sistema de controle eletrônico, 

hélice e voluta, é medida em diferentes níveis de carga. Isso nos 

fornece dados confiáveis, o que significa que quando escolhe seus 

ventiladores, você pode estar seguro de que esses valores serão 

cumpridos. Isto exclui qualquer surpresa desagradável no 

comissionamento dos ventiladores. Os dados de medição são base 

para os programas de seleção disponíveis mediante pedido. Use 

este software* para estimar os custos de operação ou realizar uma 

análise de custo para o ciclo de vida operacional do equipamento.
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Dados nominais

Código ebm-papst

D3G250-GG09-_

D3G280-GG10-_

D3G310-GG05-_

D3G355-GG03-_

D3G400-GG04-_

Motor

M3G084-GF

M3G084-GF

M3G112-IA

M3G112-IA

M3G112-IA

(1) Dados nominais em ponto de operação com carga máxima e 400 VAC.

*Software Product Selector - Software de seleção homologado pela TÜV da Alemanha.
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Superior em todas as áreas.

    Voluta

Alta pressão estática

– Alta eficiência em altas pressões

– Perda de pressão inferior na descarga completa 

Menos interferências 

– Baixa sensibilidade a distúrbios da instalação

– Voluta sob medida para a hélice

– Bocal de entrada ajustado à hélice

Leve e robusto

–  Hélice, motor, controle eletrônico e voluta numa 

unidade única e compacta

– Tamanho reduzido e alta vazão

– Chapa de aço galvanizado, resistente à    

    corrosão

Instalação simples

–  Voluta com flange de descarga e conexão

–  Base mutável com pés facilmente movíveis ou 

moldura retangular

–  Dimensões de instalação nos padrões do 

mercado (reposição simples 1:1)

   Hélices de alta performance

Alta eficiência estrutural 

– Duto das lâminas aerodinamicamente otimizado

Baixa emissão de ruído

– Lâminas dispostas de forma compensada 

Baixa vibração

–  Balanceamento dinâmico da hélice do motor 

minimiza o ruído e reduz a carga de apoio

– Amortecedor interno de vibração incorporado

Design robusto

–  Adequado para velocidades circunferenciais altas e 

constantes

– Alumínio resistente à corrosão

– Lâminas soldadas mecanicamente
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 Eletrônica com seção de conexão

Versátil 

– Configurações de velocidade variável 

    contínua

– Controle de sinal 0–10 VDC e MODBUS

–  Saída de cabo flexível /área de conexão 

móvel

Aplicabilidade universal

– Diferentes opções de tensão para diversas 

 aplicações 

– Disponível para aplicações em 50 e 60 Hz 

 com a mesma curva de vazão e eficiência

Operação segura

–  Proteção contra bloqueio e 

superaquecimento

– Prensa-cabos resistentes à intempéries

Fácil funcionamento

–  Área central de conexão de terminais para a 

alimentação, relé de alarme, controle e 

comunicação

–  Separação segura da área de conexão do 

terminal e eletrônica

– Bornes de alta qualidade

–  Progamação não necessária durante o 

comissionamento

    Motor GreenTech EC 

Design compacto incomparável

–  A hélice é montada diretamente no rotor do 

motor

Alta eficiência

– Baixas perdas no motor (altíssima eficiência) 

– Sem perda por escorregamento, devido ao  

    motor síncrono

–  Sem perdas de inversão magnéticas no rotor

     devido aos imãs permanentes utilizados

Operação econômica

– A otimização da comutação permite operação        

   de carga parcial acima de 1:10, mantendo a  

   alta eficiência 

Baixa emissão de ruído

–  Comutação e estator projetados para baixo 

nível de ruído

–  Alta frequência de chaveamento, porém, 

imperceptível acusticamente

Vida útil longa

– Sem manutenção de rolamentos

– Comutação sem escovas

Operação segura

–  Sistema de rolamentos isolados para evitar 

corrente de fuga pelos rolamentos
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 RadiFit para retrofit. 

Código ebm-papst

D3G310-GG05-04

D3G355-GG03-04

D3G400-GG04-04

O RadiFit com o suporte montado é fornecido com flange de conexão no lado de saída e os pés de fixação montados na voluta na posição 90°.  

Os pés podem ser facilmente movidos de acordo com as posições de voluta em 0° e 270°.  Aos 180° o uso da flange para a montagem é 

indicado.

O RadiFit também é entregue com moldura e conexão do lado da flange para tamanhos 310 e acima.

RadiFit com moldura e flange

Duas dimensões se estabeleceram nos últimos anos para ventiladores com voluta: medidas em polegadas e sistema métrico, em conformidade 

com DIN 323, normativa R20. A voluta do ventilador RadiFit possui dimensões métricas e é portanto adequada para a reposição 1:1 nos sistemas 

existentes. Simples, rápido e eficiente.

Dimensões em mm.

Dimensões em mm.

RadiFit com suporte montado (90°) e flange
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Código ebm-papst

D3G250-GG09-01

D3G280-GG10-01

D3G310-GG05-01

D3G355-GG03-01

D3G400-GG04-01

 A B C D E G H I K M N O S S1

 432 205 269 455 322 258 306 220 224 348 377 379 3 x 90 352

 474 225 302 512 361 270 331 243 280 392 416 418 3 x 90 391

 529 246 341 573 404 305 370 258 280 436 466 462 4 x 90 434

 592 271 383 648 453 340 409 287 355 494 515 511 4 x 90 483

 649 300 432 727 507 380 458 318 355 549 569 565 5 x 90 537

 A B C D E G H I K K1 M N O P Q R S T U

 529 246 341 573 404 305 370 258 280 105 436 466 462 283 490 578 4 x 90 235 203

 592 271 383 648 453 340 400 287 355 95 494 515 511 319 544 656 4 x 90 267 227

 649 300 432 727 507 380 458 318 355 129 549 570 565 361 612 736 5 x 90 300 254
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