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Компанія еbm-papst, провідний виробник моторів і вентиляторів, представить цього року на міжнародній автомобільній ви-
ставці IAA, яка проходить в Ганновері з 20 по 27 вересня 2012 року, інноваційні вирішення вентиляторів для кондиціювання 
повітря в комерційному автотранспорті. У павільйоні 11, стенд C09, ebm-papst представить громадськості як основний екс-
понат нове покоління потужних подвійних відцентрових вентиляторів.  
Нові полегшені вентилятори базуються на інноваційній ebm-papst Greentech ЄС-технології і працюють з дуже високою 
ефективністю. Інтегрована електроніка дозволяє точно на вимогу управляти подачею повітря для водія і пасажирів транс-
портних засобів і ефективно використовувати систему клімату-контролю. Користувач має можливість, як і раніше, управля-
ти вентилятором за допомогою зміни лінійної напруги і широко-імпульсної модуляції. Додатково, як альтернатива, управ-
ління може проводитися через шину LIN. Новиною цих вентиляторів є підвищена міра захисту електроніки, яка зі ступенем 
захисту IP6K9K витримує зараз навіть перегони високої напруги. Вентилятор відповідає всім вимогам, які висувають для 
роботи в складних умовах, тобто враховується жара, пил і різка зміна температури. 
 Вперше в цьому подвійному відцентровому вентиляторі був застосований новий метод комутації. Таким чином вібрації, 
що заважають роботі двигуна при низьких швидкостях, вже у минулому. Нова система регулює споживану потужність вен-
тилятора, що дозволяє йому працювати надійно навіть при високій температурі навколишнього середовища. Це запобігає 
відключенню вентилятора й зупинку його обертання при перегріві, що у свою чергу, виключає появу збоїв у роботі системи. 
Звичайно ж, нові вентилятори відповідають допуску по новій директиві EMV- ECE-R 10. 

 

Малюнок: Новий Greentech Ec- подвійний відцентровий вентилятор із тривалим терміном дії для кондиціювання повітря в 
комерційному автотранспорті. 
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Коротка інформація про компанію 

Група компаній ебм-папст - ведучий світовий виробник вентиляторів і двигунів, є законодавцем в області високоефективної 
ЕС-технології. У фінансовому році 2011/12 підприємство досягло обігу 1,4 мільярда євро.  

ebm-papst виробляє свою продукцію на 17 виробничих майданчиках (у Німеччині, Китаї, США і т.д.), а також має 57 відділів 
продажу по усьому світу. В усьому світі в компанії працює 11 000 співробітників. 

Вироби світового лідера на ринку вентиляційного встаткування можна знайти в багатьох галузях, наприклад у вентиляцій-
ній і кліматичній техніці, побутових приладах, опалювальному устаткуванні, ІT і телекомунікаційному обладнанні, легкових 
автомобілях і комерційному транспорті. 

Філія компанії в Україні (ТОВ "ЕБМ-ПАПСТ Україна") працює з 2003 року в м. Києві й здійснює продаж і технічну підтримку 
продуктів торговельної марки ebmpapst. 

За додатковою інформацією звертайтеся до: 

Олександр Мазур 

Тел. (044) 206-30-94 

A.Mazur@ebmpapst.ua 
http://www.ebmpapst.ua  


