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Durante a feira Chillventa, de 11 a 13 de outubro de 2016, serão 

apresentados os últimos desenvolvimentos em eficiência energética, 

bombas de calor e tecnologia de refrigeração. A feira terá três fóruns 

especializados, onde especialistas apresentarão seus conhecimentos 

sobre questões atuais da indústria. Para o tema tecnologia de refrigeração, 

está planejado um total de 46 apresentações, e a ebm-papst abordará dois 

temas.  

 

Patrick Stern, Gerente de Mercado em tecnologia de refrigeração na ebm-papst 

Mulfingen, apresentará o ventilador axial "AxiCool" para evaporadores e 

frigoríficos, no dia 12, no fórum que acontecerá no corredor 7A, estande 618. 

Considerando que tamanhos de ventiladores axiais de até 450 mm são 

principalmente adequados para aplicações comerciais e salas de 

armazenamento pequenas, os novos tamanhos 500, 630 e 800 mm dos 

ventiladores AxiCool são adequados para aplicações de larga escala, como por 

exemplo, grandes câmaras frigoríficas, armazéns refrigerados e salas de 

produção utilizadas no processamento de alimentos e indústrias alimentares. 

Isto significa que, agora ventiladores axiais práticos e altamente eficientes estão 

disponíveis para evaporadores de alto desempenho para sistemas de 

refrigeração industrial e comercial. 

 

No dia 13, Patrick Stern apresentará o "AxiBlade", um conceito revolucionário 

para ventiladores axiais. Com o AxiBlade, a ebm-papst desenvolveu uma nova 

geração de ventiladores axiais que utiliza todas as otimizações potenciais 

abertas pela tecnologia de ponta. O conceito baseia-se em um sistema modular 

composto por carcaças de ventiladores de alturas diferentes com geometria 

otimizada aerodinamicamente. Além disso, possuem hélices com geometria de 

lâmina perfilada, winglets e aletas de guia para garantir a máxima eficiência. Isso 

permite que os novos ventiladores axiais sejam adequadamente projetados para 

aplicações específicas. 

 

Fórum de especialista em refrigeração no corredor 7A, estande 7A-618. 

AxiCool: 12 de outubro de 2016, 11:40-12:00h 

AxiBlade: 13 de outubro de 2016, 13:20-13:40h 
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Ambas as apresentações serão em inglês e gratuitas para os visitantes da 

Chillventa. A série dos dois ventiladores em questão e outros destaques serão 

também exibidos no estande da ebm-papst no corredor 4, estande 313. 

 

O fórum de especialista em refrigeração oferece uma oportunidade de entender 

profundamente questões específicas. Os tópicos variam desde CO2 à utilização 

de água como fluído refrigerante, iniciativas para desenvolver mais refrigerantes 

eficientes, medição da potência do compressor com novos refrigerantes com 

baixo GWP, componentes de alta pressão para CO2 e NH3, compressores de 

parafuso compactos com inversores de frequência integrados a sistemas de 

ventiladores inovadores. 

 
Fig. 1: Os fóruns dos especialistas na Chillventa têm sido uma parte estabelecida do 

programa da feira há anos. Em 2016, a ebm-papst fará duas apresentações. [Foto de 

2014] 

Fonte: NürnbergMesse 

  
Fig. 2: O ventilador AxiCool com difusor integrado e direcionador de ar será 

apresentado por Patrick Stern na Chillventa em 12 de outubro de 2016. 

Fonte: ebm-papst 
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Sobre o Grupo ebm-papst 
O grupo ebm-papst é líder mundial na fabricação de motores e ventiladores. Desde sua 
fundação, a empresa, sempre focada em tecnologia, estabeleceu continuamente novos 
padrões de eficiência energética para o mercado global de ventiladores e movimentação 
inteligente e silenciosa do ar.  
A ebm-papst emprega atualmente cerca de 12.500 pessoas ao redor do mundo, em 18 
plantas de produção (incluindo Alemanha, China e EUA) e 57 escritórios de vendas. Os 
motores e ventiladores da ebm-papst podem ser encontrados em diversos mercados e 
aplicações. 
http://www.ebmpapst.com/en/ 
 
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmento de motores ventiladores, 
com 52 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 

http://www.ebmpapst.com/en/
http://www.ebmpapst.com.br/

