
Upptäck ebm-papst.  
Innovativa drivlösningar för maximal flexibilitet.



ebm-papst omfattande och innovativa produktserier av axial- och radialfläktar i AC 

och EC-utförande har utvecklats specifikt för maskiner och anläggningar och uppfyller 

kundspecifika krav för att vara den optimala lösningen för varje applikation.

Våra produkter har kompakt design och god motståndskraft vilket är viktigt i dessa applika-

tioner. Lika viktigt är en lång livslängd och en stabil konstruktion för att garantera felfria och 

smidiga processer, dag efter dag. Alla våra produkter erhåller dessa egenskaper, vilket gjort 

dem till det självklara valet.

Kontrollskåp   

ebm-papst tillverkar högeffektiva kyllös-

ningar för kontrollskåp som förhindrar 

överhettning. Fläktarna med underhållsfria 

EC-motorer finns i en mängd olika storlekar 

och konfigurationer och används för att 

styra bort den energi som avges. Flexibel 

installation, hög kyleffekt även i trånga ut-

rymmen och interaktiv integration i enheten 

gör systemen en pålitliga.

  

Motorer (forcerad ventilation)  

ebm-papst produkter säkerställer optimal 

kylning i maskiner och bearbetningsanlägg-

ningar för smidiga processer. ebm-papsts 

axialfläktar, främst i AC-utförande, kan lätt 

integreras i varje kundspecifik applikation 

tack vare sin kompakta konstruktion, enkla 

installation samt förmåga att hantera stora 

spänningsområden.

Industrianläggningar  

ebm-papst har ett brett och innovativt 

sortiment av axial- och radialfläktar i AC och 

Greentech EC-utförande, som är speciellt 

konstruerade för industrianläggningar. 

För dessa applikationer är det kritiskt att 

produkterna har lång livslängd, är kompakta 

och samtidigt har så pass stabil konstruk-

tion att de kan garantera smidiga och felfria 

processer.

 Maskiner & System. 

2

Applikationsområden:
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 Drivteknik. 

Innovativ drivteknik krävs i dag för att tillgodose tekniktrender, marknadskrav och 

kundspecifika lösningar i högeffektiva kvalitetsprodukter. Aspekter som mekatronik, 

elektronik och mjukvara bör integreras och optimeras för att passa den specifika sek-

torn, samt att de bör uppfylla både ekonomiska samt ekologiska standarder.

 

ebm-papst utvecklar lösningar i linje med de nuvarande och framtida kraven för marknader 

inom bland annat industri, medicin, byggsystem och transportteknik.

Vare sig det är en AC ytterrotormotor, en EC likströmsmotor eller en ultradynamisk EC inner-

rotormotor med inbyggd driv- och styrelektronik, så driver ebm-papst innovativa produkter 

utvecklingen framåt, påskyndar produktionsprocessen och uppfyller de strängaste standard- 

erna gällande energieffektivitet och användarvänlighet.

Produktsortiment - elmotorer och växlar 

Vårt systerbolag Zeitlauf har ett brett 

sortiment av högkvalitativa elmotorer med 

eller utan växel. Där kan du enkelt hitta rätt 

drivlösning för din applikation genom att 

välja önskad motortyp och växeltyp. I sorti-

mentet finns ett brett utbud av planetväxlar, 

kuggväxlar och vinkelväxlar. 

Referenscase

På följande sidor kan du ta del av ett urval 

av våra referenscase, inom applikations-

områdena medicinteknik och industriell 

automation, där ebm-papst banbrytande 

drivteknik har använts med stor framgång. 

Applikationer

ebm-papst utvecklar innovativ drivteknik för 

att tillgodose tekniktrender, marknadskrav 

och kundspecifika lösningar i högeffektiva 

kvalitetsprodukter för marknader inom 

bland annat industri, medicinteknik, bygg-

system och transportteknik. 



54

ebm-papst ECI-motor. 
I ett av världens mest avancerade operationsbord.

  

Operationsbordet TruSystem 7500 från företaget Trumpf används världen över. När 

bordet lanserades ansågs det sätta en ny standard för avancerade operationsbord och 

det har också betecknats som en multifunktionell plattform med stora möjligheter till 

anpassning för olika operationsmetoder och kundbehov. 

Kraven på de bord som används vid operarationer har ökat i takt med att nya operations- 

metoder utvecklats. De nya metoderna gör det nödvändigt med bord som möjliggör en mängd 

olika positioner och även snabba, exakta och säkra positionsförändringar under operationerna. 

Borden måste också vara enkla att sköta för operationspersonalen. Kraven gör att de kom-

pakta motorer och drivslösningar som integreras i borden hamnar i fokus och det är ett nära 

samarbete mellan Trumpf och ebm-papst som ligger bakom utvecklingen av TruSystem 7500. 

utrustning finns.

Att TruSystem 7500 har utvecklats för att 

klara snabb och säker positionering, även i 

närmast extrema vinklar, av patienter med 

en vikt på upp till 360 kilo säger lite om 

kraven på ECI 63. Drivlösningen är mycket 

kompakt och det märker den som opererar 

på ett påtagligt sätt; bordsstativet är också 

kompakt vilket ger mer benutrymme och en 

bekvämare arbetsställning.

  

Företagen har samarbetat ända sedan 

början av 90-talet, men det var 2005 

som utvecklingsarbetet intensifierades 

ytterligare, och slutligen ledde fram till det 

nya operationsbordet som är konfigurerbart 

och därför också kostnadsbesparande för 

sjukhusen. 

ebm-papst bidrag är den högdymaniska, 

moduluppbyggda och elektroniskt kom-

muterade innerrotormotorn ECI 63. Motorn 

bygger på EC-teknologi och dess mo-

duluppbyggnad tillåter olika konfigureringar 

Variodrive-motorer i amalgamavskiljare. 
En favorit hos många tandläkare.

  

Dürr Dental AG är en ledande tysk tillverkare av tandvårdsutrustning. Företaget har 

sedan det grundades på 40-talet utvecklats till en världsledande koncern med cirka 

1000 anställda, en omsättning på 200 miljoner euro och försäljning till ett 30-tal länder. 

Som världsledare satsar Dürr Dental mycket på forskning och utveckling. Resultatet blir 

lösningar som på olika sätt förenklar för tandläkare och ser till att miljön inte tar skada. 

 

De senaste åren har en intensiv debatt pågått i Europa om amalgamets användning inom 

tandvården. Många väljer att få sitt amalgam ersatt och många måste få tänder med amal-

gamfyllning lagade. Då amalgam innehåller kvicksilver görs stora ansträngningar för att det 

inte ska komma ut i miljön, och i samband med bland annat munsköljning måste kvicksilvret 

separeras så att det inte följer med i avloppsvattnet. 

då amalgamavskiljaren ofta integreras i 

behandlingsstolen, de ska ge obefintliga 

vibrationer och ha integrerad styrelektronik. 

ebm-papst motorfamilj Variodrive Compact 

innehåller en handfull olika modeller och 

Variodrive i EC-utförande blev också Dürr 

Dentals val av motorlösning. ebm-papst har 

gjort en kundspecifik vidareutveckling för 

Dürr Dental där bland annat en standardlös-

ningen med en 4-polig ferritmagnet ersatts 

med plastbunden ferrit. Ett av skälen var att 

denna lösning blir tystare.

behållare. Från centrifugen pumpas sedan 

den renade vätskan ut i avloppsnätet. En 

flottör kontrollerar fyllnadsnivån i uppsam-

lingsbehållaren varje gång huvudströmbry-

taren slås på. När centrifugmotorn startar 

transporteras vätska in i centrifugtrumman 

och en flottör ser hela tiden till att trumman 

har en konstant vätskenivå. 

Utveckling av ett system som CAS 1 Combi 

ställer mycket höga krav på de motorer 

som är något av ett hjärta i lösningen. De 

måste bland annat vara tysta, kompakta 

Dürr Dental har utvecklat en amalgam- 

avskiljare med separering, CAS 1 Combi, 

som snabbt blivit något av en favorit hos 

många tandläkare. Separationsnivån är så 

hög som 98% vilket inget annat system kla-

rar av. Variodrive-motorer från ebm-papst 

har bidragit till framgången. 

 

Principen för CAS 1 Combi är att ett sensor- 

system med fotocell startar motorn med 

centrifugen och vätskan med amalgam- 

partiklar samlas efter avskiljning upp i en 

där växlar, motorer, sensorer och bromsar 

kan konfigureras för sitt användningsområ-

de. Motorerna är självklart mycket driftsäkra.

Hjärtat i bordets styrsystem är det kompakta 

drivsystemet styrt via CAN bus. Denna lös-

ning ger snabb och effektiv kommunikation. 

Dessutom är styrsystemet i kontakt med 

annan utrustning som därigenom förhindrar 

kollisioner när bordet är i rörelse. 

De installerade motorerna uppfyller alla 

EMC-krav, något som är mycket viktigt i 

en operationssal där känslig elektronisk 
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Säkrare inbromsning på spåret.   
Sandspridare hjälper spårbundna fordon att bromsa.

  

Spårvagnar gör många inbromsningar på sin resa. Bromsning kan vara ett problem i 

vått väder eller på isiga spår. Därför är många spårvagnar utrustade med sandspridare 

för att öka friktionen mot spåret och på så sätt hjälpa till vid inbromsningen när rälsen 

inte ger tillräcklig friktion. Spridarna styrs av föraren och blåser den fina sanden direkt 

framför hjulen på rälsen. 

 

Det franska företaget E.M.S. Concept vände sig till ebm-papst för att hitta en lämplig motor för 

att driva sandspridarens kompressor.

Tidigare sandspridare hade stora borst-

motorer installerade med en begränsad 

livslängd som dessutom krävde ett mycket 

större underhåll. 

 

E.M.S. Concepts sandspridare används på 

olika spårvagnslinjer i Kina. För att optimera 

ECI 63 för användning i spårbunden trafik, 

har ebm-papst justerat motorn för att enkelt 

kunna hantera spänningsvariationer upp till 

30% som är vanligt i dessa applikationer.

Den modell av ECI 63 som valdes har 

inbyggd funktion för styrning med 0-10 V 

signal.  

 

”För säkerhetssystem som sandspridare, 

är tillförlitligheten också en viktig faktor”, 

säger Sébastien Lutz, projektledare på EMS 

Concept. Hans kollega Richard Ostertag 

tillägger: ”Motorn tål även långa perioder 

av användning. Tack vare detta uppnår vi 

betydligt lägre underhållskostnader än med 

en borstlös motor.”  

Det franska företaget E.M.S. Concept vände 

sig till ebm-papst för att hitta en lämplig 

motor för att driva sandspridarens kom-

pressor. För att inte uppta onödigt utrymme 

i passagerarområdet måste sandspridarna 

vara så kompakt konstruerade som möjligt. 

De valde den borstlösa DC-motorn ECI 

63. Kompressorn skapar tryckluft som 

används för att blåsa sanden på spåret. 

Den kompakta konstruktionen gör att hela 

sandspridaren ryms under ett enda block av 

passagerarplatser.  
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Snabb och enkel applikationsanpassning. 
EC-motorernas integrerade styrelektronik.

  

En stark trend inom automation har hittills varit att använda komponenter med maximal 

flexibilitet som på olika sätt kan kombineras för att snabbt åstadkomma kund- och 

applikationsanpassade drivlösningar. Den utveckling som skett mot ”miniatyrisering” 

inom bland annat elektroniken gör det idag möjligt att ytterligare förenkla arbetet 

med att skräddarsy drivlösningar för olika applikationer.  Det är genom att integrera 

styrelektroniken i elmotorer som kraven på att använda olika teknikkomponenter för att 

åstadkomma en viss lösning minskar.  

 

Med hjälp av integrerad styrelektronik går det att programmera ebm-papst kompakta elmoto-

rer för att skapa anpassad drivlösning. Exempel på applikationsområden är i drivlösningar för 

fordonsindustrin, logistik- och transportsystem, medicinteknik och textilindustrin.

En drivenhetsfunktion under drift kan även 

styras genom enkel övervakning av ett antal 

olika driftfaktorer exempelvis spänning, 

hastighet och temperatur. Detta förenklar 

för användarna som istället kan lägga mer 

tid på  kan koncentrera sig på applikations-

utveckling. Konfigurationen går snabbt via 

dator genom det användarvänliga program-

meringsverktyget ”Kickstart”.  

 

Antalet möjliga applikationer är närmast 

oändligt.

En viktig fördel med de programmerbara 

motorerna är att det är lättare att integrera i 

många automationslösningar samtidigt som 

behovet av kabeldragningar reduceras. Även 

installationstiden kortas betydligt.

Utmärkande för ebm-papst EC-motorer 

är den robusta konstruktionen och deras 

förmåga att klara även extrema mekaniska 

och elektromagnetiska påfrestningar. Den 

integrerade styrelektroniken K4 gör det 

möjligt att övervaka en drivenhet och att till 

100% utnyttja motoreffekten med de an-

givna parametrarna för en viss applikation. 

Fördelarna blir extra stora i applikationer där 

det ställs krav på att mycket snabbt gå från 

stillastående till fullt vridmoment, och där 

accelerationen måste vara snabb även vid 

tunga laster. 

 

I dagens allt mer avancerade automations-

lösningar ökar behovet av att elektroniskt 

kunna styra motorer både när det gäller 

varvtal, vridmoment och uteffekt. För att 

tillgodose det behovet har ebm-papst 

utvecklat elektronikmodulen K4 där hela 

styrsystemet har integrerats. Genom 

K4-modulen har användningsområdet 

för elektroniskt kommuterade elmotorer 

utökats betydligt.

Där konventionella DC-motorer kräver en 

mekanisk anpassning för att motsvara 

kraven på en viss hastighet eller vridmo-

ment, klarar EC-motorer med K4-modul 

att täcka in ett brett intervall utan några 

mekaniska anpassningar. Med det integre-

rade styrsystemet blir det möjligt att fullt 

ut utnyttja potentialen i en motor samtidigt 

som höga krav på tillförlitlighet tillgodoses. 
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