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São Paulo, março de 2009 – Durante a Ecogerma 2009, primeiro congresso e 
feira de negócios, produtos e tecnologias sustentáveis, a ebm-papst - 
multinacional alemã líder mundial do segmento de motores ventiladores - estará 
presente a convite do Senai para apresentar sua tecnologia EC (Eletronicamente 
Comutado), que gera economia de energia de até 70% em sistemas de 
ventilação. 

De acordo com Gustavo Tonhasolo, coordenador de produtos da ebm-papst, o 
público terá a oportunidade de comparar os sistemas de ventilação inteligente 
com os convencionais e verificar a alta performance e economia que conferem o 
título de sustentável aos produtos dessa linha. 

“Os ventiladores da tecnologia EC são inteligentes e em algumas aplicações 
economizam até 70 % do consumo de energia se comparados aos sistemas de 
ventilação tradicionais. Além disso, existem outros diferenciais competitivos, já 
que os produtos não necessitam de manutenção, possuem durabilidade até 
quatro vezes maior que dos principais concorrentes e baixa geração de ruídos” 
comenta Tonhasolo. 

A linha EC está sendo adotada por todos os setores que necessitam de 
rendimento maximizado e redução do consumo de energia, pois permite o ajuste 
flexível por via analógica ou digital, além de possuir fácil instalação e estrutura 
robusta. 

Os produtos estarão disponíveis no estande do Senai, com a presença do 
Técnico em Soluções EC, Bruno Fernandes, que irá demonstrar a tecnologia e 
responder às dúvidas do público. 

A Ecogerma é realizada pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, 
em parceria com a Embaixada da República Federal da Alemanha no Brasil e do 
Consulado Geral da Alemanha em São Paulo. O evento acontece no 
Transamérica Expo Center em São Paulo, de 12 a 15 de março. 

Mais informações sobre o evento em: 
http://www.ecogerma2009.com.br/portugues/ 

 

Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã líder mundial do segmento de motores 
ventiladores, com 43 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). 

http://www.ebmpapst.com.br/
http://www.ecogerma2009.com.br/portugues/


 
 
 

 
 
 

 

 

A ebm-papst Brasil desenvolve negócios com companhias nos segmentos de 
refrigeração, automotivo, saúde e IT/Telecom, no Brasil e em toda a América 
Latina 

A empresa produz e desenvolve tecnologia para ventiladores com foco nas áreas 
de ventilação controlada – “ventilação inteligente”, baixo consumo de energia e 
rendimento aerodinâmico maximizado, além de uma de suas principais 
premissas que o conjunto tenha que produzir um baixo nível de ruído. Os 
produtos são flexíveis podendo ser controlados de forma analógica ou digital, 
com longa durabilidade, isento de manutenção e com estrutura robusta, além de 
ter alta performance em toda a cadeia produtiva em questões de 
desenvolvimento de novas tecnologias, recursos financeiros e ambientais. 
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