
Upptäck ebm-papst på 
stormarknaden
Innovativ ventilation och drivlösningar för förbättrad energieffektivitet.
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 Om ebm-papst. 

Som ledare inom ventilation och driftteknik, har våra tankar och 

handlingar alltid vägletts av hänsyn till miljön och hållbarhet. Under 

decennier har vi arbetat enligt vår grundare Gerhard Sturms enkla 

men starka övertygelse: “Varje ny produkt som vi utvecklar ska 

vara ekonomiskt och ekologiskt överlägsen sin föregångare.” 

GreenTech är det yttersta uttrycket för denna företagsfilosofi – till 

gagn för miljön och våra kunder

Bästa ventilation och drivteknik. 

Ebm-papsts produktportfölj innehåller över 14 500 produkter,

vilket innebär att vi kan erbjuda rätt lösning för nästan alla uppdrag 

inom ventilation och drivteknik. I samråd med dig, kan vi också ut-

veckla anpassade lösningar utöver vårt ordinarie produktsortiment 

tack vare vårt diversifierade team av mer än 500 ingenjörer och 

tekniker på våra tre anläggningar i Tyskland.

Global närvaro.

Att vara specialist på kundanpassade lösningar runtom i världen 

kräver starka partners. Vi har etablerat oss med framgångsrika 

dotterbolag på alla världens viktiga marknader för att kunna vara 

lokala globalt, dvs. närvarande över hela världen samtidigt som vi 

fungerar som ett lokalt företag i varje land. Det är därför du alltid 

kan få råd och information från en lokal kontakt. Dessutom ligger 

vår världsomspännande produktion till grund för en konkurrensk-

raftig prissättning. Vårt erbjudande inom globala tjänster och logis-

tik säkerställer snabba svar och just-in-time-leveranser.

Kärnkompetenser: motorteknik, aerodynamik och elektronik.

Våra innovativa teknologier blir ofta branschstandarder. Vår fördel: Vi 

tar ett helhetsgrepp på de aerodynamiska processerna, där vi kom-

binerar normgivande motorteknik med sofistikerad elektronik och 

aerodynamiskt optimerad design. Lösningarna som kommer från 

dessa kärnkompetenser genererar unika synergieffekter runt om i 

världen.

Passion, kvalitet, ansvar: tre framgångsfaktorer

Vår passion för fläktar och motorer är nyckeln till bästa resultat. Med 

vår tydliga organisationsstruktur, platta hierarkier och en hög grad av 

eget ansvar, etablerar vi en bas inte bara för tekniska innovationer 

utan också för enastående service till, och aktivt samarbete med, våra 

kunder.

Och naturligtvis tillverkas våra produkter i enlighet med de högsta 

kvalitetsstandarderna – vid 18 produktionsanläggningar runt om i 

världen. Vår kvalitetsledning är kompromisslös, överallt och i varje 

processteg, vilket bekräftas av vår certifiering enligt de internationella 

standarderna DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949-2 och DIN EN ISO 

14001. 



3

10

50

100

150

200

2 3 4 5

0

250

300

350

Fö
rb

ru
kn

in
g 

[M
W

h]

Gångtid [År]

6

EC-motor
AC-motor
 

Besparings-
potential

 Man behöver inte stänga för att spara. 

Fläktar med EC-teknik från ebm-papst är mycket lämpade för an-

vändning på stormarknader eftersom en av de enastående egen-

skaperna är den enorma energieffektiviteten. Och ju fler fläktar som 

arbetar, desto större besparingspotential. Kyldiskar är det bästa ex-

emplet:

För varje längdmeter finns det i allmänhet två fläktar i drift. Om 200 

GreenTech EC-fläktar (storlek 200) installerades på en typisk stor-

marknad med sammanlagt 100 meter montrar, skulle energibesparin-

gen jämfört med konventionella AC skärmpolmotorer vara cirka 70 %, 

vilket motsvarar 38 MWh el per år. För miljön innebär det ett minskat 

CO2-utsläpp på över 22 ton (med en typisk energimix). För användaren  

blir besparingen över 4 400 euro per år vid ett elpris på 11,69 cent/

kWh. Det innebär också att eftermontering på befintliga system är 

lönande eftersom investeringen betalar sig på mindre än 12 månader.

Speciella lösningar för speciella krav.

Förutom bra energieffektivitet ställer många applikationer som 

stormarknaderna använder också särskilda krav på den teknik som 

används. Till exempel är hygien och livsmedelssäkerhet ett absolut 

måste när livsmedel ska kylas. Kylsystem som drivs nära bostad-

sområden ska drivas så tyst som möjligt. Vid andra användning-

sområden kan temperaturen vara extrem eller utrymmet väldigt 

begränsat. Upptäck de mycket innovativa och tillförlitliga lösnin-

garna som erbjuds av ebm-papst för dessa applikationer.

70 % energibesparing
med W1G200 axialfläkt

På en mindre stormarknad kan det finnas 200 fläktar i kyldiskarna. 

Fläktarnas högre effektivitet och den resulterande minskade värmeal-

stringen från de energisnåla motorerna gör det möjligt att minska 

drifttiden med upp till 30 %. Detta leder till potentiella besparingar på 

38 MWh och 22 ton CO2. Kostnadsbesparingar: 4 400 euro *.

* Baserat på CO2-utsläpp på 600 kg/MWh (tyska energimixen) och ett förmodat pris på 11,69 cent/kWh, det 

genomsnittliga elpriset som betalas av elindustrin i Tyskland.
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längre livslängd och bullerminskning. Våra fläktar och drivsystem för 

kylning och luftkonditionering har en lång framgångsrik historia. Var 

med och skriv nästa kapitel själv! 

Det finns många tillämpningar för ebm-papst motorer och fläktar på 

stormarknader, från central luftkonditionering till kassaband och 

kompletta kylsystem. Alla våra lösningar har något gemensamt: de 

sätter alltid nya standarder, såsom minskad energikonsumtion,    

1  Förångare.

Förångare på stormarknader måste ha särskilt hög hygienstandard. Den idealiska 

lösningen är vår kompakta AxiCool fläktenhet. Förutom dess höga energieffektivitet 

och tillförlitlighet är den full av innovativa detaljer för optimal livsmedelssäkerhet 

som till exempel gångjärn på sidan för enklare rengöring samt luftriktare som säker-

ställer hög kastlängd och perfekt fördelning av kall luft.

2  Kondensatorer.

ebm-papst fläktar för kondensatorer ger hög kylprestanda med låg ljudnivå och 

minimal energiförbrukning. Fläktarna kan också monteras med diffusorn AxiTop och 

inloppsgallret FlowGrid; i kombination med drift vid dellast kan dessa minska buller 

och energiförbrukningen ytterligare – vilket är en stor fördel i närheten av bostad-

sområden.

3  Kylaggregat.

Många kylaggregat drivs fortfarande med konventionella skärmpolmotorer och an-

vänder mycket energi. Våra energisnåla motorer (ESM) har en verkningsgrad på över 

70 % och behöver bara omkring en tiondel av effekten. Våra NiQ/iQ-motorer är base-

rade på den mycket effektiva GreenTech EC-teknologin – och ger även möjlighet till 

ytterligare funktionalitet såsom två förprogrammerade hastighetsinställningar för 

dag- och nattdrift. Det är lätt att ersätta befintliga Q-motorer då de har samma mon-

tering och mekaniska dimensioner.

ebm-papst teknik på stormarknader:

  potentiella energibesparingar överallt.   
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Exempel på applikationer.

1  Förångare

2  Kondensatorer

3  Kyldiskar

4  Luftridåer

5  Central/lokal luftkonditionering

6  Kassaband
 
7  Ugnar

7



6

2

5



7 7

Vill du veta mer?

Följ länken så finner du videos, energibesparingskalkyl, produktinformation, 

intressanta referenser och mycket mer:

discover.ebmpapst.com/refrigeration_technology

4  Luftridåer.

Luftridåer är utformade för att förhindra att kall luft i områden där det finns kyl- och 

frysdiskar blandas med den varma luften i angränsande områden. De använder 

kraftfulla tvärströmsfläktar och centrifugala fläktar med GreenTech EC-teknologi 

och motorer som är extremt effektiva och mycket tysta.

5  Central/lokal luftkonditionering.

Vi erbjuder RadiPac och RadiFit radialfläktar som kompakta lösningar för centralise-

rad och lokal luftkonditionering för stormarknader. Dessa smidigt styrbara fläktar 

möjliggör exakt kontroll av luftflödet. 

Båda systemen har enkel plug-and-play-anslutning, vilket gör dem idealiska för eft-

ermontering på befintliga system. Dessutom, är impellern, motorn och elektroniken 

redan perfekt matchade i RadiPacs praktiska kubiska design.

6  Kassaband.

Våra kompakta ytterrotormotorer är det perfekta valet för kassaband med integrerad 

K4-kontrollelektronik för hastighet, positionering och vridmomentskontroll. De känne-

tecknas av hög prestanda och högt startvridmoment i kompakt format med lång 

livslängd och hög tillförlitlighet.

7  Ugnar.

Arbete vid höga temperaturer är alltid en stor utmaning för fläktar.

För användning i höga omgivningstemperaturer som krävs för ugnar, har ebm-

papst utvecklat en särskild fläktserie som är extremt robust, tillförlitlig och ener-

gieffektiv.
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