Press Release
Duplo prêmio para ebm-papst

“Melhor da categoria” prêmio para o ventilador
eficiente em CO2
Em 18 de outubro, os vencedores da MATERIALICA Design + Technology
Award foram homenageados durante uma cerimônia de premiação em
Munique. A ebm-papst ficou muito lisonjeada por ter recebido dois
prêmios. O módulo compacto diagonal para utilização em ventiladores de
filtros para controle de refrigeração de gabinete levou prata na categoria
"Produto". E o ventilador axial AxiCool para refrigeradores de ar de alto
desempenho nos setores de refrigeração comercial e industrial recebeu o
prêmio de "Melhor da categoria" na categoria " CO2 Efficiency. "
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AxiCool transporta mais ar, consumindo menos energia para a economia
de CO2
Durante a premiação do ventilador AxiCool, o júri de especialistas
independentes enfatizou o design coerente do ventilador e benefícios para o
meio ambiente. "Nós desenvolvemos um ventilador que gera o mínimo possível
de CO2 no processo de fabricação, economiza uma grande quantidade de
energia em operação e também pode ser facilmente reciclado," disse Thomas
Sauer, Responsável pelo Dept. B e Eletrônica de Desenvolvimento, que recebeu
o prêmio. "O ventilador é carbono eficiente durante todo seu ciclo de vida. É por
isso que estamos lisonjeados por ter recebido o prêmio de "Melhor da categoria”,
acrescentou Sauer. Na série axial, a combinação integrada do difusor e aletas
de guia aumentam a eficiência de um total de 30%, permitindo um aumento no
desempenho do ar de até 12% e uma redução de emissão de ruído de até 5
dB(a). Para colocá-lo em poucas palavras: O AxiCool transporta mais ar
consumindo menos energia.
Módulo compacto diagonal estende os intervalos de manutenção do
ventilador de filtro
O módulo compacto diagonal foi também um dos homenageados – Thomas Heli,
Responsável pelo Dept. de Desenvolvimento, recebeu o prêmio em Munique. O
conceito baseia-se nas novas hélices diagonais e mecanicamente compatíveis
com ventiladores axiais tubeaxial comercialmente disponível. No entanto, os
novos módulos fornecem um fluxo de ar mais elevado com perdas de cargas
maiores (contrapressão), menores emissões de ruído e economia no consumo
de energia com o mesmo fluxo de ar. Porque a queda no desempenho devido ao
filtro sujo é consideravelmente mais baixa comparada com modelos axiais, os
ebm-papst Motores Ventiladores Ltda.
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intervalos de manutenção podem ser estendidos – e imediatamente reduzem os
custos operacionais.
Sobre o MATERIALICA Design + Technology Award
A MATERIALICA Design + Technology Award avalia uma combinação de
conhecimentos de tecnologia e design. Um júri constituído por especialistas de
materiais e design tem honrado os vencedores nas categorias de "Material",
"Surface & Technology", "Product", "CO2 Efficiency" e "Student" desde 2003.
Este ano, outros premiados nas diversas categorias foram a Daimler,
Thyssenkrupp, Grohe, Festo.
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Fig. 1: Moderador Jan Stecker, Thomas Heli e Thomas Sauer da ebm-papst com Robert
Metzger, Diretor da Expo Munique.
Fonte: ebm-papst

Fig. 2: Versão High-end AxiCool e difusor integrado com aletas de guia.
Fonte: ebm-papst
ebm-papst Motores Ventiladores Ltda.
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Fig. 3: Módulo compacto diagonal entrega alta vazão com altas perdas de carga.
Fonte: ebm-papst
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 13.000 pessoas ao redor do mundo, em 25
plantas de produção (incluindo Alemanha, China e EUA) e 49 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

ebm-papst Motores Ventiladores Ltda.
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