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Um conceito com um futuro.

A solução anterior que você está familiarizado é assim...
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Com a solução GreenIntelligence EC da ebm-papst você tem...

Um sistema completo, que consiste em um motor, rotor e controle de 

velocidade variável integrado. Tudo de uma só fonte e já configurado. Isso 

significa que não há componentes extras e o comissionamento é simples. 

Alta eficiência. Isto é assegurado graças ao motor EC com velocidade

variável integrada.

Como líder tecnológico em exaustão e engenharia de acionamento, a ebm-papst é uma parceira 
de engenharia em muitas indústrias. Com mais de 15.000 produtos diferentes, nós fornecemos a 
solução certa para praticamente qualquer desafio. Nossos exaustores e acionamentos são 
confiáveis, silenciosos e energeticamente eficientes.

Proximidade de nossos clientes: Presente em 49 países em 

todo o mundo. 

 

Nosso padrão de qualidade: Nosso gerenciamento de 

qualidade é rigoroso em todas as etapas de cada processo.

 

Nossa abordagem sustentável: Nós assumimos a 

responsabilidade por nossos produtos, trabalhando para que 

eles economizem energia através de processos 

ecologicamente corretos e com compromisso social.

Nossa expertise em sistemas: Como especialistas em 

tecnologia avançada de motores, eletrônica e aerodinâmica, 

nós fornecemos sistemas e soluções através de uma única 

fonte. 

Nosso espírito de invenção: Nossos 600 engenheiros e 

técnicos desenvolverão uma solução que atenda exatamente 

às suas necessidades. 

Nossa liderança em tecnologia: Nossa tecnologia 

GreenIntelligence EC está estabelecendo padrões em todo o 

mundo. E essa liderança é nossa vantagem competitiva.
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Áreas de aplicação

Os ventiladores Axiais de Média Pressão com motores 

GreenIntelligence EC são usados onde fluxos de volume 

elevados precisam ser movidos contra pressões elevadas. 

Como por exemplo, podemos citar túneis de congelamento 

ou câmaras frigoríficas, assim como aplicações em processos 

de resfriamento. 

Continuamente rentável.

O ajuste do fluxo de ar é um fator decisivo para o consumo de

energia de um sistema. Para os ventiladores AC isso

frequentemente é atingido ligando ou desligando os mesmos.

Em contraste, os ventiladores GreenIntelligence EC possuem 

um variador de velocidade integrado, que pode ser utilizado 

para ajustar a vazão de ar conforme necessidade. Quando a

velocidade do ventilador “n” é reduzida, a potência de

entrada “Pe” diminui drasticamente (P ~ n³).

Um exemplo simples de cálculo deixa claro o enorme

potencial de economia. Um sistema com quatro ventiladores

dispostos em paralelo consome 40 kW em operação nominal.

Se este sistema é operado mais de um ano com uma média de

metade do tempo de operação projetado e a outra metade do

tempo com metade desta vazão, resultará em uma economia

de energia de 65 MWh por ano.
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Consumo de energia - Ventiladores AC (operação on/off)

Economia com controle de ajuste de velocidade
Consumo de energia - Ventiladores EC (contínua)
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Baixo nível de ruído e alta eficiência
- Curva de admissão no difusor, para uma maior 

eficiência do conjunto 
- O diâmetro perfeito garante mínimas perdas  

de vazão 

Design robusto 
- Chapa de aço galvanizado 

Manuseio seguro durante o transporte  
e instalação
- Alças de transporte 
- O difusor protege o sistema: motor, rotor e hélices

Via útil longa 
- Instalação com os eixos de motores horizontais  

e verticais
- Fixação possível em ambos os lados do difusor

Acessível de fora
- Conexões e interfaces podem ser instaladas 

externamente (trazidos para fora)

Fiação simples 
- Amplo espaço de conexão 

Baixa vibração 
- Rotor da hélice balanceado dinamicamente em 

dois planos
- Alta qualidade do balanceamento 

Design robusto
- Pás de alumínio fundido 
- Cubo de alumínio fundido 
- Geometria da lâmina certificada (aerofólio) 

Incrível atenção ao detalhe Caixa de ligação (opcional) 

Hélice

EficiênciaRuído Densidade
de potência

Incrível atenção 
ao detalhe.
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Baixo nível de ruído
- A comutação e o desenho do estator 

asseguram um funcionamento silencioso
- Frequência de chaveamento imperceptível 

Longa vida útil 
- Rolamentos de esferas livres de 

manutenção
- Comutação sem escovas

Compacidade inigualável 
- A hélice é montada diretamente no rotor 

do motor

Alta eficiência 
- Baixas perdas no motor 
- O uso de imãs permanentes significa que 

não há perdas de magnetização do rotor
- Nenhuma perda por escorregamento 

graças ao funcionamento síncrono do 
motor 

Operação econômica
- Permite operação de comutação de carga 

parcial otimizada até 10% da velocidade, 
mantendo alta eficiência

Operação segura
- Sistema de rolamentos isolados  

para evitar correntes de fuga  
pelos rolamentos 

Funcionamento simples 
- Caixa de ligação incorporada com fonte de 

alimentação para sensores, relé de alarme em 
caso de falha, entradas analógica, digital e 
ModBus integradas

- Caixa de conexão isolada da eletrônica do motor 
- Bornes de conexão de alta qualidade
- Parâmetros de funcionamento  

pré – estabelecidos e ajustáveis

Versátil 
- Configurações de variação de velocidade contínua 
- 0 -10 VDC / PWM interface e ModBus RTU
- Controle de PID integrado 

Aplicabilidade universal 
- Tensões variadas para o uso em todo o mundo, 

de 380 a 480 VAC
- Adequado para 50 e 60 Hz 

Operação segura
- Rotor bloqueado e proteção para altas 

temperaturas integradas

Design robusto 
- Conjunto soldado 

e galvanizado 

Seguro 
- Proteção ao usuário  

de acordo com o  
DIN EM ISO 13857 

Otimização de ruído 
- Grande espaço entre a 

grade e a hélice

Design robusto  
- Aço soldado e 

galvanizado 

Motor GreenIntelligence EC Eletrônica Suporte do Motor  

Grade de Proteção 
(opcional)

Controle Monitoramento

Ruído EficiênciaSustentabilidade Compacidade

Ruído
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Dados Técnicos

A: Dimensão externa da flange, lado de exaustão 
B: Diâmetro do furo de fixação na flange, lado de exaustão  
C: Dimensão externa da flange, lado de sucção   
D: Diâmetro do furo de fixação na flange, lado de sucção

*Não montado, entrega separadamente
L: Diâmetro do furo de fixação da grade
Dimensões em mm.

E: Diâmetro interno do difusor  
F, G: Furos de fixação (número de furos)
Dimensões em mm.

Tamanho Ventilador A B C D              E F G
1,120  W3GB20-IQ07-07 1,360 1,320 1,510 1,470 1,260 15 (20x) 15 (20x)

1,250  W3GZ50-IQ06-05 1,230 1,190 1,360 1,320 1,120 15 (20x) 15 (20x)

Grade* Tamanho – lado sucção Tamanho – lado de exaustão L

91112-2-4039 - 1,120 1,190

91125-2-4039 1,120 1,250 1,320

91140-2-4039 1,250 1,400 1,470

- Todos os ventiladores excedem os requisitos ecodesign de acordo com EU 7/2011

- O motor GreenIntelligence EC excede a eficiência classe IE4 (super premium efficiency)

- Qualidade de balanceamento classe G 6.3

- Classe de Proteção IP54

- Dimensões de montagem de acordo com EUROVENT ½

Dados nominais

Faixa de 

tensão 

nominal

Frequência
Velocidade 

(rpm¹)

Potência de 

entrada 

(máx)

Consumo de 

corrente 

(max¹)

Variação de 

temperatura
Massa 

Código Motor VAC Hz min¹ W A ºC Kg

W3GB20-IQ07-07 M3G200-QA 3 ~380-480 50/60 1,550 9,500 14,60 -40...+20 195

W3GZ50-IQ06-05 M3G200-QA 3 ~380-480 50/60 1,640 12,950 19,80 -40...+30 203
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Números que impressionam.

Desempenho do ar medido de acordo com: ISO 5801, Categoria de Instalação A, com bocal de entrada ebm-papst sem 

proteção contra contatos acidentais. Níveis de ruído do lado de sucção: PTN como por ISO 13347, LpA medido a 1 m de 

distância em relação ao eixo do ventilador. Os valores acústicos indicados são válidos apenas sob as condições medidas 

listadas  e pode variar dependo da situação de instalação. Com qualquer desvio para a configuração padrão, os valores 

específicos devem ser verificados e analisados, uma vez instalados ou equipados! 

dados confiáveis, oque significa que quando você está 

escolhendo seus ventiladores, você pode contar que estes 

valores estão sendo cumpridos. Isto exclui qualquer surpresa 

desagradável no comissionamento dos ventiladores. Os 

dados de medição constituem a base para o programa de 

seleção disponível mediante pedido. 

As medidas de desempenho e curvas para todos os 

ventiladores são realizadas em câmaras de testes 

extremamente modernas e certificadas pelos órgãos 

competentes alemães. Toda a unidade de ventilação, que 

consiste no motor, na comutação eletrônica e no rotor, é a 

medida em, diferentes níveis de carga. Isso nos fornece 

Ventilador EC de média pressão 1250mmVentilador EC de média pressão 1120mm

EC medium pressure axial fan size 1600EC medium pressure axial fan size 1400Ventilador EC de média pressão 1250mmVentilador EC de média pressão 1120mm

EC medium pressure axial fan size 1600EC medium pressure axial fan size 1400
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38040-7-8811 · PB-DE Agrar 54-60 EC · FF-500’

a escolha dos engenheiros

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

www.ebmpapst.com.br


