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Novo micro ventilador de 92×92 mm de alto 
desempenho  
 
Top eficácia e níveis de ruído otimizados em um pacote compacto. Ventiladores de 
desempenho compactos são necessários sempre que os fluxos de calor elevados 
sejam afastados em pequenos espaços. 
 
Os especialistas da ebm-papst refinaram agora a já conhecida série S-Force, capazes 
de fornecer ventilação adequada com baixos níveis de ruído em aplicações exigentes. 
Isso os torna adequados para equipamentos de TI/telecomunicações e tecnologia 
médica, bem como em conversores e inversores de frequência. Um dos modelos da 
nova série S- Panther é o 3250J, um ventilador com dimensões de 92 × 92 × 38 mm. 
Apesar de seu tamanho compacto, seu fluxo de ar é de até 270 m³/h, com uma 
redução de ruído de até 10 dB (A) em relação ao seu antecessor. O consumo máximo 
de energia é de 35 W. 
 
Além de sua alta eficácia, o ventilador de alta performance também oferece uma 
grande redução de ruído graças a um novo design aero acústico com um difusor 
otimizado. O 3250 J é resistente contra as intempéries, tais como maresia e nevoeiro 
e tem uma vida útil particularmente longa. A sua operação é facilitada graças ao 
controle PWM e uma saída de tacho . Os novos ventiladores S- Phanter são líderes 
mundiais em sua classe para o desempenho de ventilação e baixo nível de ruído. 
 
 
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmento de motores ventiladores, 
com 50 anos de atuação. No País, a filial da empresa se instalou em 1998 e hoje está 
localizada em uma moderna sede na cidade de Cotia (SP). A ebm-papst Brasil 
desenvolve negócios com companhias nos segmentos de Refrigeração Comercial, 
Industrial (grandes frigoríficos), Supermercados, Telecom, Ventilação e Ar 
condicionado, Revendas e Distribuidores. 
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