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Ухвалюючи директиву № 327/201, ЄС зробило важливий вклад у зниження споживання енергії , що сприяє досягненню ме-
ти по підтримці клімату. На міжнародній спеціалізованій виставці Chillventa, яка відбудеться 9.-11.10.2012 в Нюрнбергзі, 
компанія ebm-papst представить енергозберігаючі двигуни та вентилятори різної потужності, які застосовуються практично 
у всіх сферах індустрії штучного охолоджування і кондиціювання повітря. 
Особливим експонатом стенду 7-414 в павільйоні 7 буде „AxiTop“. Дифузор забезпечує значне зниження рівня шуму і енер-
госпоживання вентилятора в теплообмінниках з повітряним охолодженням. Ефект підвищення тиску дозволяє знизити 
втрати на виході і спрощує адаптацію вентиляторів до поширених на ринку моделей теплообмінників. Це інноваційне рі-
шення не вимагає додаткового доопрацювання устаткування замовника, і легко встановлюється в існуючі системи. 
Крім того, буде представлена розширена лінійка вентиляторів серії Hyblade®, які використовуються у випарниках і конден-
саторах. Тут будуть представлені компактні осьові вентилятори в розмірах від 200 до 1250 мм, для холодильної техніки на 
основі енергозберігаючої GreenTech EC-технології у зручному для споживача комплексному виконанні, яке не вимагає до-
даткових зусиль при підключенні. 
До новаторської області інформаційної технології відноситься також перспективна технологія охолоджування ІТ-
устаткування. Ідеальним рішенням при цьому є Greentech ЕС-вентилятори з розміром колеса до 1250 мм та модульні Plug-
вентилятори з GreenTech EC-технологією, розміри робочого колеса яких складає 630-910 мм.  
Для заміни 1 до 1 в існуючому холодильному і морозильному устаткуванні, ebm-papst представить лінійку iQ – моторів. 
Крім оптимальної ефективності, в них знаходиться спеціальний контролер, який дозволяє встановлювати різні режими ро-
боти. Як системне рішення для охолоджуваних вітрин, енергозберігаючий вентилятор (ESM)зі змінним модулем (Esm+) 
дозволить забезпечити прямий контроль швидкості за допомогою інтерфейсу 0.10 В, що, наприклад, може бути застосова-
но при використанні зовнішнього датчика тиску або температури. Ці та інші інноваційні варіанти енергозберігаючих елект-
родвигунів, виготовлених з композитного деревинно-полімерного матеріалу «епилен» або виконання з живлячою напругою 
24 В, представить компанія ebm-papst на стенді 7-414, у павільйоні. 

 

Малюнок 1: Дифузор „AxiTop“ забезпечує значне поліпшення ККД і знижує рівень шуму. 

 
Малюнок 2: Осьові вентилятори HyBlade® розроблені на основі GreenTech EC- технології для холодильної техніки  

 
Малюнок 3: Автоматичний, енергозберігаючий та нешкідливий для екології iQ- мотор  
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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  


