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A Electronica Germany, maior feira do mundo para componentes
eletrônicos, sistemas e aplicações acontecerá em Munique sob o tema
"inside tomorrow" (dentro do amanhã). De 8 a 11 de novembro de 2016, a
ebm-papst (www.ebmpapst.com.br) apresentará sua gama de ventiladores
compactos e motores, e suas respectivas aplicações na sala B1, estande
261.
Como especialistas em ventiladores e tecnologia de acionamento,
apresentaremos ventiladores de alto desempenho, ventiladores compactos EC,
ventiladores radiais, FanCheck, ActionBreak e muito mais.
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O 8300 N terá um destaque especial na Electronica Germany. Este modelo é até
8 dB(A) mais silencioso que seu antecessor. Este ventilador axial DC alcança
uma vazão de até 130 m³/h e uma perda de carga de até 280 Pa, com
dimensões compactas de 80 x 80 x 32 mm. E para atingir este desempenho, ele
só precisa de metade da energia de seu antecessor — dependendo do ponto de
operação e versão — tornando-se até 112% mais eficiente em condições ideais
de operação.
Além deste destaque, também apresentaremos outras soluções inovadoras em
sistemas de ventilação na feira Electronica Germany.

Fig. 1: O novo ventilador 8300 N da série S-Panther é econômico e silencioso.
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/
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Sobre a ebm-papst Brasil
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmento de motores ventiladores,
com 53 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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