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Ventiladores axiais de média pressão 

 

A ebm-papst utiliza seu know how de mais de 50 anos para trazer ao mercado os 
Ventiladores axiais de média pressão, indicados para quaisquer aplicações que 
necessitem de alta vazão e média perda de carga; por exemplo,  tuneis de 
congelamento, que com uma potência frigorífica adequada e elevada ventilação sobre 
o produto, realizam o congelamento no menor tempo possível, mantendo ao máximo 
as propriedades de carnes, vegetais, etc. 
 
De construção compacta, baixo nível de ruído e elevada eficiência energética, o 
ventilador axial de média pressão é indicado para instalações sustentáveis já que 
incorpora motor com a avançada tecnologia Greentech EC (motor síncrono 
permanentemente energizado com comutação eletrônica.) desenvolvido para 
maximizar a eficiência dos equipamentos de resfriamento, congelamento, estocagem 
e distribuição frigorificadas.  
 
Este é o único ventilador com motor eletrônico de 12 KW disponível no mercado, não 
é simplesmente um ventilador, é uma solução completa, por se tratar de um 
ventilador eletrônico que dispensa painel elétrico, com recursos para controle de 
velocidade e proteções incorporadas no ventilador.  
  
Na grande maioria das aplicações os diâmetros encontrados vão até 800 mm. Com 
diâmetro de 1250 mm e a tecnologia EC, o ventilador axial de média pressão vai 
suprir essa lacuna. “O mercado já vem constatando as vantagens dos ventiladores 
eletrônicos ebm-papst e comprovando os benefícios de redução do consumo de 
energia e o retorno do investimento que proporcionam”, explica Rafael Lopes, 
Coordeandor Técnico da ebm-papst, “o ventilador axial de média pressão se integra a 
essa linha”.   
 

 
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmentgo 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 Brasil 
desenvolve negócios com companhias nos sgementos de Refrigeração Comercial, 
Industrial (grandes frigoríficos), Supermercados, Telecom, Ventilação e Ar 
condicionado e Revendas e Distribuidores no Brasil. 
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