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Um dos principais componentes de uma Unidade de Tratamento de Ar (UTA) é o ventilador. 

Os modelos convencionais são compostos por uma hélice centrífuga, um motor elétrico e 

um inversor de frequência para variar a velocidade. A ebm-papst, líder mundial na 

fabricação de motores e ventiladores, inovou mais uma vez com a sua linha de ventiladores 

centrífugos RadiPac, que como o próprio nome já diz, a solução em um único “pacote”.   

A linha RadiPac utiliza a tecnologia Green-Tech EC (eletronicamente comutável), e foi 

projetada especificamente para o uso em ventilação e ar condicionado. Oferece alta 

eficiência, baixo consumo de energia, elevada performance do ar, ventilação mais eficiente,  

redução efetiva do ruído, baixo custo de instalação e de mão de obra, design compacto 

para atender espaços reduzidos, registro de dados operacionais são algumas das 

principais características técnicas que fazem do RadiPac EC um ventilador para instalações 

sustentáveis.  

Um ventilador RadiPac em uma Unidade de Tratamento de Ar (UTA) significa economia: de 

espaço, de energia e de mão de obra. Sua hélice de alta performance não necessita de 

balanceamento adicional, seu motor e sistema eletrônico integrado dispensam o uso de 

inversores de frequência e proteções adicionais. Além de tudo isso, são silenciosos e seus 

diferentes modelos, com opções de suporte cubo e tipo aranha, facilitam a instalação. 

Segundo Leandro Taglieri, Especialista de Vendas do segmento de VAC da ebm-papst “a 

linha de ventiladores RadiPac já é uma realidade na Europa e está se tornando uma 

realidade nos Estados Unidos, e acredito que não será diferente no Brasil. A linha RadiPac 

trabalha com motores de imã permanente que, segundo a ASHRAE, é uma das vinte 

tecnologias existentes que proporcionam uma melhor eficiência energética para o sistema 

de ar condicionado. O Brasil possui a oitava energia elétrica mais cara do mundo, ou seja,  

o consumo de energia é uma realidade a ser avaliada em uma instalação”.  

 
Sobre o Grupo ebm-papst 
O grupo ebm-papst é líder mundial na fabricação de ventiladores e motores. Desde sua 
fundação, a empresa de tecnologia estabeleceu continuamente padrões para o 
mercado global. Os desenvolvimentos vão desde ventiladores EC, controlados 
eletronicamente, melhorias aerodinâmicas das hélices dos ventiladores, até a 
conservação de recursos na seleção dos materiais, onde os bio-materiais são uma  
opção. No ano fiscal de 2013/14, a empresa alcançou um faturamento de € 1,5 bilhões. 
A ebm-papst emprega cerca de 11.500 pessoas ao redor do mundo, em 18 locais de 
produção (incluindo Alemanha, China e EUA) e 57 escritórios de vendas. Os motores 
e ventiladores da líder de mercado global podem ser encontrados em muitas indústrias, 
incluindo Ventilação, Ar condicionado e Refrigeração, Eletrodomésticos, Aquecimento, 
TI e Telecomunicações, bem como em veículos automotores e comerciais. 
http://www.ebmpapst.com/en/ 

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 50 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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RadiPac cubo da ebm-papst 

 

 

 

 

 

 


