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COMPAMED 2016 – A feira Compamed - High-Tech Solutions for Medical 
Technology, é um encontro internacional dos fabricantes envolvidos na 
pré-produção de produtos médicos. A ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. 
KG e ebm-papst Zeitlauf GmbH & Co. KG apresentarão seus produtos e 
suas aplicações na tecnologia médica em Düsseldorf entre os dias 14 a 
17/11/2016 no corredor 08b, estande H27. 
 
Uma das exigências atribuídas na tecnologia médica é que até os mais 
complexos dispositivos devem ser produzidos com as menores dimensões 
possíveis. Projetar um sistema como uma solução otimizada requer habilidades 
especiais na área ventilação e na tecnologia de acionamento: compacta, a 
tecnologia efetiva sempre irá gerar dissipação de calor residual, 
independentemente de sua classificação de eficiência. É quando as 
características dos ventiladores de alto desempenho, eficientes e de baixo nível 
de ruído, entram em jogo os quais também devem apresentar uma vida útil 
elevada. Compactos, potentes e eficientes sistemas de acionamento oferecem o 
máximo em controlabilidade e facilidade em comissionamento também devem 
fazer parte da equação. A maioria das aplicações na tecnologia médica seria 
praticamente inconcebível sem estes dispositivos altamente úteis. 
 
Como especialista em tecnologia de acionamento e um parceiro de 
desenvolvimento, a ebm-papst desenvolve uma variedade de soluções de alta 
tecnologia para aplicações na tecnologia médica. Motores, eletrônica, redutores 
e sensores: nossos kits modulares podem ser combinados de diversas 
maneiras. Venha nos visitar e conhecer as soluções de sistema dinâmico, 
compacto e eficiente para a tecnologia médica no COMPAMED - High-Tech 
Solutions for Medical Technology em Munique na Alemanha. 

 
Fig. 1: Motores, eletrônica, redutores e sensores: a ebm-papst é o ponto de parada para 
encontrar soluções para sistemas de acionamento para a tecnologia médica. 
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 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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