
2009 Uluslararası Enerji Verimliliği ödülünün sahibi ebmpapst oldu.  
 

21 Nisan 2009 tarihinde Hannover’de üç yenilikçi firma artan enerji verimliliği konusunda yaptıkları örnek çalışmala-
rından dolayı 2009 Uluslararası Enerji Verimliliği ödülüne layık görüldü. Almanya’nın Ekonomi ve Teknoloji’den 
sorumlu Bakanı Sayın Jochen Homann ilk ödülü ebmpapst Mulfingen GmbH’e verdi. 
 

Ödül alan firmalar, üretim aşamasında orta-
lama 15,000 Euro değerinde enerji tasarrufu 
sağlayan projelere imza attılar.  
 
ebmpapst, Mulfingen - Hollenbach’da yer alan 
yeni fabrikasında üretim faaliyetleri aşamasın-
da meydana çıkan ısı yüklerini kullanarak 
fabrika alanının tüm ısıtma ihtiyacını karşılaya-
cak bir çözüm ortaya koydu. Tesiste bulunan 
tüm binalar tamamen üretimden ortaya çıkan 
ısının tekrar verimli kullanımı ile ısıtılmaktadır. 
Bu şekilde ebmpapst, tesisinin ısıtma, hava-
landırma ve soğutma enerji maliyetini %91 
oranında azalttı ve bu da yıllık 87,000 Euro 
kazanç anlamına gelmektedir. Bu proje kolay-
lıkla ısı yükleri bulunan diğer üretici firma 
tesislerine uyarlanabilir. 

 
Ödül töreninde ebmpapst - Mulfingen Bakım ve Binalardan Sorumlu Operasyon Müdürü Markus Mettler şunları 
söyledi:”Enerji verimliliği konusunu bütün olarak değerlendirmek gerekmektedir. Bizler yeni potansiyel enerji tasar-
rufu imkânlarını yaratmak adına sadece üretimini gerçekleştirdiğimiz fan ve motorlarımız konusunda değil, üretim ve 
altyapı alanında da sürekli çalışmalar yapıyoruz.“ 
 
ebmpapst, kazanmış olduğu 15,000 Euro’luk ödülünü ısı kayıpları alanında planlanmış iki enerji verimliliği projesin-
de kullanacak.   
Enerji verimliliği tüm tüketici sektöründe elektriğin etkin kullanımını ifade eder. Dena, E.ON, EnBW, RWE ve 
Vattenfall Avrupa Organizasyonları ve Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. 
 
ebmpapst hakkında: 
Üstün enerji verimliliği sağlayan EC teknolojisinin öncüsü olan ebmpapst grubu dünya’nın önde gelen fan ve motor 
üreticilerindendir. 
2007/2008 son mali yılında firma 1.076 milyar Euro ciro elde etmiştir. ebmpapst, aralarında Almanya, Çin ve Ameri-
ka’nın bulunduğu 17 üretim alanına ve dünya çapında 57 satış ofisine sahip olup, 10,000 kişiye istihdam sağlamak-
tadır. Küresel pazarda lider olan firmanın ürünleri, havalandırma, iklimlendirme, soğutma, ev gereçleri ve ısı mü-
hendisliği, bilgisayar& telekomünikasyon, otomotiv ve ticari araç projeleri gibi alanlarda olmak üzere birçok uygula-
mada kullanılmaktadır.  
 
ebmpapst ile ilgili daha detaylı bilgilere www.ebmpapst.com web sitesinden ya da Türkiye mümessili Akantel firma-
sından www.akantel.com.tr ‘den ulaşabilirsiniz. 
 
 

 

http://www.ebmpapst.com/
http://www.akantel.com.tr/

