
 
News e press releases 

Thais Palomares 
Marketing 
 
Fone/Fax: +55 11 4613-8716 
E-Mail: 
thais.palomares@br.ebmpapst.com 
Internet: www.ebmpapst.com.br 
 
Relações com a imprensa: 
InPrensa Comunicação  
Marcia Veneziano  
Tel.: +55 11 5542-7591 
Cel.: + 55 11  9 9997-2049 
 
 
 
 

 

 

Dicas Técnicas 
 
 
Novembro de 2013 - A ebm-papst recebe diariamente solicitações para esclarecer 
dúvidas técnicas. Para facilitar a comunicação com os clientes, várias dicas ganharam 
um espaço específico no site da empresa. 
 
A ebm-papst apresentará em sua newsletter mensal as dúvidas mais comuns, como 
as abaixo:  
 

 Meu ventilador Trifásico está rodando ao contrário. O que faço? 
Motores trifásicos podem ter sua rotação alterada simplesmente trocando duas 
das três fases de alimentação. Desta forma, caso o ventilador esteja rodando 
para o lado contrário, proceda com a troca das fases como descrito acima. 

 

 Como seleciono o ventilador correto para a minha aplicação? 
Existem diversos pontos que devem ser observados quando se faz a seleção de 
um ventilador para a sua aplicação, conforme indicado abaixo: 
 
1 – Vazão: qual a vazão necessária para o seu sistema? 
2 - Perda de Carga: qual a perda de carga gerada pelo sistema 
3 – Tensão: qual a tensão de Alimentação? 230/380/440/480? Monofásico? 
Trifásico? 
4 – Temperatura: qual a temperatura ambiente e o limite atingido na aplicação? 
5 – Espaço: qual o espaço disponível para o ventilador? 
6 – Ambiente: quais as condições gerais do ambiente onde o ventilador será 
instalado? Umidade, pó, etc. Este item é importante para avaliação do Grau de 
Proteção IP do ventilador. 
 
Através dos dados acima será possível selecionar o modelo de ventilador mais 
adequado e durável para a sua aplicação. 

 

Segundo Rafael Lopes da Costa, coordenador técnico da ebm-papst no Brasil,  o 
departamento de engenharia  é responsável em  dar apoio aos clientes,  deste a 
concepção até a instalação do seu projeto, também é muito preocupada com a 
formação dos profissionais do segmento de HVAC-R, por isto constantemente 
disponibiliza treinamentos, seja eles nos clientes, em instituições de ensino ou na 
sede da empresa. Todos os dias sua equipe recebe dúvidas técnicas, e uma forma de 
facilitar a informação para os clientes e parceiros foi dispoibilizando as informações 
mais comuns no site da empresa.  

Outras dúvidas que podem ser encontradas no site são:  

 Como faço fechamento Estrela de um ventilador trifásico? 

 Como faço fechamento Delta (Triângulo) de um ventilador trifásico? 
 

Veja as explicações detalhadas, com desenhos, no link abaixo:  
http://www.ebmpapst.com.br/pt_br/technical_support/frequentlyaskedquestions/fa
q.php 
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O departamento de Suporte Técnico da ebm-papst  está disponível para ajudar, caso 
tenha alguma outra dúvida, entre em contato através do e-mail:  
suporte.tecnico@br.ebmpapst.com. 

 
 

 
Rafael Lopes da Costa, coordenador técnico ebm-papst Brasil 

mailto:suporte.tecnico@br.ebmpapst.com

