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Produtos com rigorosos requisitos 
de qualidade exigem produção em 
salas limpas ou ultra limpas. Mesmo 
as menores impurezas no ar podem 
comprometer os processos de produção 
e levar a altas taxas de rejeição. O 
suprimento de ar para esses ambientes de 
produção, precisa ser o mais livre possível 
de poeira ou germes. Os ventiladores 
centrífugos RadiCal da ebm-papst são 
ideais para tais aplicações.

Produtos com rigorosos requisitos de 
qualidade exigem produção em salas 
limpas ou ultra limpas. Mesmo as menores 
impurezas no ar podem comprometer os 
processos de produção e levar a altas taxas 
de rejeição. O suprimento de ar para esses 
ambientes de produção, precisa ser o mais 
livre possível de poeira ou germes. Os 
ventiladores centrífugos RadiCal da ebm-
papst são ideais para tais aplicações.

A gama de produtos oferecidos pela ebm-papst Mulfingen inclui ventiladores 
centrífugos RadiCal especialmente projetados para uso em Unidades Fan 
Filters, que atendem a todos os requisitos obrigatórios para tais aplicações. 
Os ventiladores cobrem uma faixa de desempenho do ar de 1.170 a 2.330 
m³/h a uma contrapressão de até 300 Pa. A tecnologia GreenTech EC também 
é de particular interesse para sistemas de salas limpas, uma vez que as 
UFFs equipadas com ela podem atingir níveis de eficiência de mais de 50%, 
que anteriormente não era possível com a tecnologia convencional. Além 
disso, regulamentos estritos de proteção contra ruído se aplicam em salas 
limpas. Os rotores RadiCal, que foram otimizados de acordo com critérios 
aerodinâmicos, garantem baixas emissões de ruído; os ventiladores são 6-7 
dB mais silenciosos do que o padrão anterior do mercado.
Para operação de acordo com os requisitos do usuário, os ventiladores EC 
podem ser controlados com um sinal analógico de 0 a 10 V ou através de uma 
interface RS485 digital. Este último é especialmente eficaz para sistemas de 
salas limpas, onde vários milhares de módulos de ventiladores trabalham 
frequentemente nos tetos. Nesses casos, os recursos de rede oferecidos 
pelo MODBUS ou ebmBUS provaram ser muito vantajosos para controlar e 
monitorar esses sistemas complexos.
Além da produção de semicondutores, também são exigidas condições de 
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O Grupo ebm-papst é o principal fabricante mundial de 
ventiladores e motores. Desde que foi fundada, a empresa 
de tecnologia estabeleceu continuamente os padrões do 
mercado global. Os desenvolvimentos variaram desde 
ventiladores EC controlados eletronicamente, passando 
por melhorias aerodinâmicas nas pás dos ventiladores, 
e a seleção de materiais que conservem recursos, com 
materiais sustentáveis sendo a opção.
No ano fiscal de 2014/15, a empresa conseguiu um 
faturamento de quase € 1,6 bilhão. Em todo o mundo, a 
ebm-papst emprega cerca de 12.000 pessoas em 18 locais 
de produção (incluindo Alemanha, China e EUA) e em 57 
escritórios de vendas. Os ventiladores e motores do líder de 
mercado global podem ser encontrados em vários setores, 
incluindo ventilação, ar condicionado e refrigeração, 
eletrodomésticos, aquecimento, TI e telecomunicações, 
além de veículos automotores e comerciais.
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Sobre a ebm-papst Para maiores informações:

salas limpas nos processos de produção óptica e lasers, aeroespacial, pesquisa 
e tratamento médico, alimentícios e produtos farmacêuticos. A tecnologia de 
sala limpa evita que a contaminação comprometa os processos de produção e 
danifique os produtos sensíveis, e também existem processos que envolvem 
materiais que devem ser mantidos longe do ar externo.

Os ventiladores RadiCal demonstraram suas capacidades em todo o mundo, 
por exemplo em salas limpas onde são produzidos monitores de tela plana. Os 
líderes de mercado da Coréia e Taiwan confiaram na tecnologia GreenTech EC 
da ebm-papst para a produção de seus grandes produtos de tela plana.


