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ebm-papst presente no XVI Sannar  
 
Líder mundial na fabricação de motores e ventiladores, a ebm-papst apresenta ao 
setor AVAC-R do Norte e Nordeste a linha de produtos com  com tecnologia 
GreenTech EC. 
 
 
O XVI Sannar – Salão Norte Nordeste de Ar Condicionado e Refrigeração é um evento 
consolidado no calendário anual do setor de AVAC-R e levará ao público em 2015 as 
boas práticas de engenharia para a eficiência energética e a otimização dos recursos 
hídricos. Este ano ele acontecerá em Recife – PE nos dias 8 e 9 de abril. 
 
Pelo terceiro ano consecutivo a ebm-papst, multinacional alemã líder mundial na 
fabricação de ventiladores e motores, participa deste importante evento. A empresa 
apresentará ao mercado a linha de produtos com tecnologia GreenTech EC 
(eletronicamente comutados) para os sistemas de refrigeração, ventilação e ar 
condicionado. Os produtos com esta tecnologia oferecem diversas vantagens como: 
redução do consumo de energia, redução de ruído, elevada durabilidade, facilidade de 
instalação, construção compacta, entre outras possibilidades. Comprovadamente os 
motores EC, permitem uma grande redução no consumo de energia, com casos 
comprovados de até 80% (comparado aos tradicionais) e podem atuar com máxima 
capacidade quando necessário e em faixas intermediárias de operação, adaptando-se às 
necessidades do sistema e mantendo a estabilidade operacional independente do clima.  
 
Movimentação Inteligente e Silenciosa do Ar é tema da palestra que Leandro Taglieri, 
Especialista de VAC da ebm-papst, vai realizar durante o Sannar. As palestras da ebm-
papst serão realizadas no dia 8 de abril, das 17h às 17h40, e no dia 9 de abril, das 14h40 
às 15h20, sempre no Auditório Capibaribe, e integra um rol de temas voltados à 
tecnologia, economia de energia e soluções práticas aplicadas em projetos, entre outros 
temas que serão debatidos durante o evento, já referência para os profissionais do setor. 
  

 
Serviço: 
XVI Sannar – Salão Norte Nordeste de Ar Condicionado e Refrigeração 
Data: 08 e 09 de abril de 2015 
Local: Recife Praia Hotel - Av. Boa Viagem, 9 – Pina – Recife – PE 
Horário: Das 12h30 às 20h 
Inscrições através do site:  
http://www.engenhariaearquitetura.com.br/sannar2015/inscricao.html 
 
 
 
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 desenvolve 
negócios com companhias nos segmentos de Refrigeração Comercial, 
Industrial (grandes frigoríficos), Supermercados, Telecom, Ventilação e Ar condicionado, 
Revendas e Distribuidores no Brasil. 
http://www.ebmpapst.com.br 
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