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Ventiladores Centrífugos 
RadiPac EC
Perfeição nas Unidades de Tratamento de Ar A escolha dos Engenheiros
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Um conceito coerente

Uma vantagem clara sobre os ventiladores convencionais:                         o ventilador GreenTech EC é fácil de instalar, já que todos os recursos estão inclusos.

Ventilador integrado.

RadiPac é ideal para...

Informações reais de performance, como por exemplo, 
os dados de performance do ventilador, alta performance 
das hélices, motor GreenTech EC e controles eletrônicos. 
Toda a informação é baseada em medições reais e não 
apenas em cálculos.

Logística eficaz, um único RadiPac engloba todos os 
componentes que são necessários para sua instalação – 
e o melhor, em apenas um único produto. 

Fácil comissionamento, todas as funções necessárias 
para a operação já estão perfeitamente combinadas na 
placa eletrônica.

Simples e seguro

Juntos, a eletrônica e o motor formam um ventilador perfeito – isto 

não apenas economiza espaço, mas também facilita a instalação: 

ou seja, seu sistema eletrônico integrado para comutação e controle 

substitui o uso de um variador de frequência externo (VFD). Devido 

ao casamento perfeito entre o motor e a eletrônica do sistema, filtros 

senoidais adicionais e cabos de proteção não são necessários, assim 

como o disjuntor motor para proteção. O resultado: sem custos adi-

cionais com aterramento e cabos blindados. Tudo o que você precisa 

é Plug and Play!
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Uma vantagem clara sobre os ventiladores convencionais:                         o ventilador GreenTech EC é fácil de instalar, já que todos os recursos estão inclusos. ... em contraste aos modelos convencionais.

Design compacto incomparável = do ventilador Greentech EC...

Eficiência, uma consequência....

“O que conta é o resultado!” – isto também se aplica à eficiência. 

Além disso, não só a eficiência de cada componente que é decisiva, 

mas sim o resultado de sua interação. Aí é onde o RadiPac se 

sobressai, batendo qualquer outra alternativa no mercado. A hélice, 

o motor e o sistema eletrônico são perfeitamente combinados, 

resultando em uma eficiência total bem acima de 60%. Seu motor 

de rotor externo Greentech EC acrescenta ainda mais a esta 

impressionante eficiência. É uma fonte de energia: motor síncrono 

permanentemente energizado com comutação eletrônica (também 

chamado de BLDC). Esta eficiência é significativamente maior que a 

da classe IE4 e é alcançada sem utilizar nenhum componente crítico 

ou raro. Outros motores de rotor externo com ímã permanente (PM) 

que possuem eficiência similares utilizam um tipo raro de ímã. Ao 

mesmo tempo, os motores PM são também menos compactos, 

difíceis de instalar, e colocá-los em serviço resulta num custo maior, 

devido aos dispositivos adicionais e as configurações que são 

necessárias. 

Desenho  compacto

A hélice de alta performance é montada diretamente no rotor 

do motor externo. Isso economiza espaço e resulta num melhor 

balanceamento do ventilador.
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Performance do ar de toda a linha RadiPac.

Benefícios RadiPac num piscar de olhos:

Da hélice ao 
motor

Quanto melhor a interação, mais impressionantes são os resultados. Os componentes do RadiPac são combinados com precisão, criando uma 
interação perfeita e total excelência: a maior eficiência possível do sistema. A base para isso é a combinação entre o alto desenvolvimento dos 
componentes e a inovação tecnológica. 

Em sua classe: os novos modelos Radipac

Os ventiladores centrífugos EC RadiPac se destacam por suas 

excelentes características, da alta eficiência ao fácil manuseamento 

e ao pouco espaço ocupado. A gama de produtos abrange 

completamente o espectro de performance representado abaixo.

Os símbolos ao lado mostram, num piscar de olhos, todas as 

vantagens do RadiPac. Além disso, todos os produtos da gama 

RadiPac vêm com aprovações UL, CSA e GOST.

Eficiência
Baixo consumo de energia
Alta performance do ar

Densidade de potência
Ventilação mais eficiente
Maior capacidade de reserva

Controlabilidade
Performance do ar ajustada às 
necessidades

Redução do ruído
Baixa emissão de ruído

Plug & Play
Baixo custo de 
instalação e mão de obra

Design compacto
Necessita de menos 
espaço

Monitoramento
Registro dos dados 
operacionais e da 
situação atual

Sustentabilidade
Conservação dos recursos 
durante o desenvolvi-
mento, produção e mão 
de obra
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Alta eficiência estrutural 
_  Otimização aerodinâmica das pás

– Difusor integrado

– Bocal de entrada ajustado à hélice

Baixa emissão de ruído
–  Pás diagonais para controle da otimização do fluxo de ar  

– Difusor integrado

– Bocal de entrada ajustado à hélice

Baixa vibração  
–   Balanceamento dinâmico da unidade de rotor e hélice 

minimiza a geração de ruído transmitido pela estrutura e 

reduz a carga de rolamento

Desenho robusto 

–  Adequado para utilização em aplicações de alta 

   velocidade

– Alumínio resistente à corrosão

– Lâminas soldadas de forma consistente

Design compacto incomparável
–  Hélice montadas diretamente no rotor do motor

Alta eficiência 
– Baixas perdas de cobre e ferro

– Sem perda por escorregamento, devido ao motor síncrono 

–  Sem perdas de inversão magnéticas no rotor devido aos ímãs 

permanentes utilizados

Operação Econômica
– A otimização da comutação permite operação de carga

   parcial até 1:10, mantendo alta eficiência

Baixa emissão de ruído
– Comutação e estator projetados para baixa emissão de    

   ruído no magnetização do campo existente  

–  Alta frequência do ciclo porém, imperceptível acusticamente 

Vida útil longa
–  Sem manutenção de rolamentos

– Comutação sem escovas

Operação segura
–Sistema de rolamentos isolados para evitar corrente no      

  mesmo

Hélice de alta performance

Motor GreenTech EC
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Apenas a interação otimizada assegura que  
o todo seja maior que a soma de suas partes.

Eletrônica com seção de conexão

Versátil 
–  Configurações de velocidade variável contínua

– Controle do sinal de 0-10 VDC e MODBUS

– Controle PID integrado

Aplicabilidade universal  
–  Diferentes tipos de tensão para uso global

– Disponível para aplicações em 50 e 60 Hz

Operação segura
– Proteção para altas temperaturas e bloqueio do rotor

– PFC ativo para motores 1N

– Prensa-cabos resistentes a intempéries

Fácil Funcionamento 
–  Área central de conexão de terminais para a 

   alimentação, relé de alarme, controle e comunicação

–  Separação segura da área de conexão do terminal e 

eletrônica

– Bornes de alta qualidade
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Apenas a interação otimizada assegura que  
o todo seja maior que a soma de suas partes.

Desenhos mecânicos da linha de produtos (pelo tamanho da hélice)

– Fácil manuseamento durante o transporte e a instalação

– Permite elementos que minimizam a vibração

– Proteção do motor e da hélice

– Instalação do motor de forma horizontal e vertical

– Otimizado, não há necessidade de posicionar o bocal do difusor

– Não há necessidade de material de embalagem e de sua 

   eliminação posterior

Benefícios

– Permite elementos que minimizam a vibração

– Otimizado, não há necessidade de posicionar o bocal do difusor

Benefícios

– Instalação fácil e rápida

– Aerodinâmica

– Instalação do motor de forma horizontal e vertical

– Otimizado, não há necessidade de posicionar o bocal do difusor

Benefícios

Compactos e multifuncionais: 
Ventiladores centrífugos EC RadiPac

Não importa as variáveis escolhidas, os ventiladores centrífugos EC RadiPac sempre cabem na conta, com tamanhos de 250 à 1250 mm, e 
diferentes versões.

Robusto e estável: Radipac cubo

Os ventiladores RadiPac cubo foram desenvolvidos para instalações 

horizontais. Esta posição de montagem permite que o RadiPac 

seja instalado sobre elementos como molas ou borrachas a fim 

de absorver a vibração. Além disso, são empilháveis   e fáceis de 

transportar. Há também vantagens em termos de sustentabilidade, 

como a não necessidade de material de embalagem,  ou seja, não há 

nada para ser eliminado posteriormente.

Operação silenciosa: Radipac com suporte Plus tipo aranha

A estrutura do suporte foi desenhada para instalação horizontal e 

permite que o ventilador seja dissociado de vibração ao seu redor.

Montagem rápida: Radipac com suporte tipo aranha

A unidade pode ser montada diretamente ao equipamento do cliente 

com o seu difusor pré montado: rápido, seguro e com pouco esforço.

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1250

Size impeller diameter in mm

RadiPac Cubo

RadiPac com 

suporte Plus tipo 

aranha

Ventilador centrífugo

RadiPac com suporte

tipo aranha



www.ebmpapst.com.br

ebm-papst

Motores Ventiladores Ltda. 

Av. José Giorgi, 301

Granja Viana II

06707-100 - Cotia - SP 

Tel.: + 55 11 4613-8700

vendas@br.ebmpapst.com

epbr PT · 2015

engl. FSC-Logo

A escolha dos Engenheiros


