
No supermercado Dagli ‘Brugsen em Ørslev, 
Funcionários da Dinamarca têm boas 
razões para usar seus sorrisos na inspeção 
de alimentos com orgulho. O consumo de 
eletricidade da loja caiu cerca de 15% desde 
que Jensen Køleteknik instalou ventiladores 
com eficiência energética da ebm-papst, 
tanto na loja quanto em seus depósitos. O 
investimento pagará a si próprio em menos 
de um ano e meio. Um centavo economizado 
é um centavo ganho. Margit Bay, a gerente 
da Dagli’Brugsen, investiu em motores de 
alta eficiência de energia da ebm-papst para 
as vitrines de refrigeradores da loja e para 
os freezers e geladeiras nas despensas. Vale 
cada centavo, pois o investimento reduz a 
eletricidade consumida de pelo menos 11.800 
kWh por ano – Uma economia anual de 2.245. 
Além disso, esses motores eficientes com 
baixa entrada de energia também geram 
consideravelmente menos desperdício de 
calor, que por sua vez, não precisa ser resfriado 
novamente, economizando no mínimo mais 
4.000 kWh por ano. “Pequena conveniência 
rural, lojas como a minha estão restritas 
financeiramente, então nós temos que 
economizar onde pudermos. Cortando nossa 
conta de energia é uma escolha óbvia - desde 
o primeiro dia já podia ver o medidor correr 
mais devagar e isso é fabuloso “, acrescenta 
Margit Bay, empolgada.

Foram trocados 36 micromotores com 
hélices: 22 em vitrines refrigeradas e 
freezers na loja e 14 do depósito. Mudá-los 
levou apenas alguns dias após a primeira 
vitrine ter sido esvaziada e até que todas 
as mercadorias fossem colocadas no 
lugar, tanto na loja quanto nos depósitos. 
Antes da mudança, todas as unidades 
tinham ventiladores com motores Q de 
polo sombreado - como a maioria das lojas 
de conveniência na Dinamarca. Motores 
Q são encontrados em todos os lugares 
porque eles usam uma tecnologia antiga 
e muito barata, mas o uso desses motores 
Q de baixo preço é uma solução cara. Ao 
contrário dos motores Q, o iQ têm uma 
vida útil de 10 a 15 anos, além de baixo 
aquecimento durante a sua operação. Já os 
motores Q normalmente duram apenas 2-3 
anos e tem grandes perdas de energia que 
aquecem os motores durante sua operação.

Os motores iQ de alta eficiência energética 
foram instalados em toda a loja. Eles têm 
as mesmas dimensões que os antigos 
modelos Q, portanto altera-los de um para 
o outro é rápido e simples. Mas não se deixe 
enganar pelo exterior discreto do motor 
iQ, internamente, é uma classe tecnológica 
própria e de alta eficiência.
O iQ é um motor inteligente que adapta 
seu consumo de energia para a tarefa 
em questão. Significativamente menos 
energia é perdida e o medidor reflete isso 
instantaneamente.

Vantagens do iQ:
- Vida longa
- Menor consumo de energia
- Calor residual significativamente mais 
baixo
- Menor emissão de CO2

Projeto Aplicação

Consumo de energia antes e depois da substituição do ventilador

Benefícios dos produtos ebm-papst 

Renovação energética de um supermercado

Retrofit com motores iQ

Nº de motores Antes Depois

Despensa com congelador 1 2 75W 31W

Despensa com congelador 2 3 62W 23W
Despensa a frio 3 40W 15W
Despensa a frio (Leite) 6 40W 15W

Geladeiras e freezers 22 22W 3,7W

Economia Anual 11.800kWh

Período de PayBack 1,2 anos
Produto ebm-papst iQ 3620. iQ 3612


