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Відбувся семінар Веза-Україна «Застосування канального устатку-
вання і енергозберігаючих установок» 
25-26 липня і 1-2 серпня 2013 року в Донецьку та Одесі пройшли організовані «ВЕЗА-Україна» семінари 
для проектувальників і монтажників систем вентиляції та кондиціювання. 

У ході семінарів були розглянуті питання передових технологій та енергозбереження, а також винесені на 
обговорення актуальні питання, що виникають при підборі та експлуатації обладнання для систем венти-
ляції та кондиціювання. Учасники семінарів ознайомилися з новинками обладнання підприємства «ВЕЗА-
Україна». По закінченні семінарів всі учасники отримали інформаційні диски з повною інформацією про пі-
дприємство, добіркою каталогів і програм, а також цінні подарунки. 

Від групи компаній ebm-papst у семінарах взяв участь спеціаліст філії в Україні (ТОВ «ЕБМ-ПАПСТ 
УКРАЇНА»), Геннадій Осокін. У ході своїх виступів він провів презентації-навчання для представників прое-
ктують, монтажних, експлуатуючих компаній, а також представників замовників. Основними питаннями ау-
диторії були питання окупності систем, особливостей управління та програмування, порівняння вартості 
систем на основі EС-продуктів і АС-продуктів. В ході виступу фахівця ebm-papst був зроблений упор на то-
му, що EC-системи без обмежень можна замовляти на заводі Веза-Україна як у вигляді канальних ЕС-
вентиляторів і припливних установок, так і у вигляді припливно-витяжних установок. 

Веза-Україна планує провести подібні семінари у всіх своїх філіях в Україні: у Полтаві, Дніпропетровську, 
Києві, а також у нових представництвах компанії у Львові та Сімферополі. 
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Коротка інформація про компанію 

Група компаній ебм-папст - ведучий світовий виробник вентиляторів і двигунів, є законодавцем в області високоефе-
ктивної ЕС-технології. У фінансовому році 2012/13 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 венти-
ляційній 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 підт-
римку продуктів торговельної марки ebmpapst. 

За додатковою інформацією звертайтеся до: 
Олександр Мазур 
Тел. (044) 206-30-94 
A.Mazur@ebmpapst.ua 
http://www.ebmpapst.ua  


