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ebm-papst apresenta tecnologia GreenTech EC para 
economia de energia nos Supermercados 
 
Empresa apresentou na Feira Apas solução completa em ventilação e refrigeração para a cadeia do 

frio dos supermercados que garante economia de energia de 30 a 70%, menor ruído e baixo índice 

de manutenção. 
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 A ebm-papst, multinacional alemã líder mundial no segmento de motores ventiladores, ampliou sua 

atuação junto aos supermercados participando da Feira Apas 2015, fortalecendo a divulgação da 

tecnologia GreenTech EC (Eletronicamente Comutados), com produtos eco eficientes, que 

consomem menos energia e minimizam os impactos ao meio ambiente. Atualmente, as soluções 

apresentadas pela ebm-papst já podem ser encontradas em mais de 100 supermercados do Brasil. 

Na Feira Apas os visitantes puderam comprovar os benefícios do motor iQ da ebm-papst quando 

comparado ao convencional motor Q : enquanto os motores Q trabalham com uma temperatura 

média de 90ºC e utilizando 30W o motor IQ chega à temperatura máxima de 35ºC consumindo 

apenas 9W, ou seja, um terço do consumo comparado ao motor tradicional. A potência adicional 

consumida pelo motor Q é transformada em calor, e este por sua vez é lançado no ambiente que se 

deseja resfriar, aumentando a carga térmica e sobrecarregando todo o sistema. 

 

Outro produto de bastante sucesso foi o novo ventilador AxiCool, que se apresenta como o estado 

da arte em ventiladores para evaporadores. Nele foram incorporados todos os conceitos desejáveis 

para este tipo de aplicação. Além dos benefícios já trazidos pelos ventiladores eletrônicos, o Axicool 

apresenta um novo conceito de direcionador de ar, ampliando a flecha alcançada de forma a deixar 

homogênea a temperatura dentro da câmara. Dentre as variações disponíveis do Axicool também se 

encontram a dobradiça para lavagem do evaporador e a resistência de aquecimento, que evita a 

formação de gelo. 

 

Economia na instalação e controle remoto 

Os ventiladores axiais com tecnologia GreenTech EC para evaporadores e condensadores também 

estavam presentes: com motores de alto rendimento e aptos a atender às novas solicitações do 

setor e em alguns casos têm durabilidade de mais de 10 anos – a variação do mercado é de dois até 

cinco anos. No quesito manutenção, apresentam baixo índice de atuação técnica e troca de 

componente.  

Outro diferencial dos equipamentos com tecnologia GreenTech EC a operação via controle remoto, 

que possibilita, por meio de um software instalado no servidor de manutenção, o controle à distância 

do equipamento e até mesmo evitar uma pane por oscilação de energia, já que o sistema monitora 

possíveis falhas, facilitando o apoio técnico e potencializando intervenções preventivas. “O ventilador 

EC também elimina componentes de proteção no painel elétrico e outras necessidades nas 

instalações por já ter as mesmas integradas no motor. Além de diminuir o tempo de instalação de 

toda a solução, por isso foi tão bem aceito pelos visitantes da Feira Apas”, explica Carlos Zamberlan, 

especialista em vendas da ebm-papst. 
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Sobre o Grupo ebm-papst 
O grupo ebm-papst é líder mundial na fabricação de ventiladores e motores. Desde sua 
fundação, a empresa de tecnologia estabeleceu continuamente padrões para o 
mercado global. Os desenvolvimentos vão desde ventiladores EC, controlados 
eletronicamente, melhorias aerodinâmicas das hélices dos ventiladores, até a 
conservação de recursos na seleção dos materiais, onde os bio-materiais são uma  
opção. No ano fiscal de 2013/14, a empresa alcançou um faturamento de € 1,5 bilhões. 
A ebm-papst emprega cerca de 11.500 pessoas ao redor do mundo, em 18 locais de 
produção (incluindo Alemanha, China e EUA) e 57 escritórios de vendas. Os motores 
e ventiladores da líder de mercado global podem ser encontrados em muitas indústrias, 
incluindo Ventilação, Ar condicionado e Refrigeração, Eletrodomésticos, Aquecimento, 
TI e Telecomunicações, bem como em veículos automotores e comerciais. 
http://www.ebmpapst.com/en/ 
 
 
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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Linha AxiCool da ebm-papst com tecnologia GreenTech EC 
 

 
Módulo de comparação Motor iQ x Motor Q 
 

 
Estande ebm-papst na Feira Apas 


