
Vertikálne zariadenia na získaVanie 
Veternej energie

ZDROJ ENERGIE BUDÚCNOSTI



Nezávislosť pomocou
malých veterNých  
elektrární

už využívate zdroj obnoviteľnej energie a radi by ste 
sa aktívne zúčastnili energetických zmien?
tak prečo nezačať hneď  s výrobou vlastnej ekologi-
ckej energie? vy aj vaša firma je ešte stále zásobo-
vaná konvenčnými zdrojmi energie? potom je pre vás 
výroba vlastného el. prúdu elternatívou stať sa nezá-
vislým od stúpajúcich nákladov na energie a vyťaži-
teľných energ. zdrojov.

ak fúka vietor zmieN, 
 Niekto stavia múry a  
 iNý zas veterNé mlyNy.

ČíNske príslovie

vertikoN  je pre vás alterNatívou 
a zdrojom eNergie budúcNosti

Naše malé vysoko výkonné zariadenia na výrobu el. energie 
využívajú vietor z každej svetovej strany a už aj pri slabom vet-
re malú velmi dobrú účinnosť. takto vyrobenú el. energiu môže 
použiť pre vlastnú spotrebu alebo napájať do verejnej siete.

stanete sa nezávislým nielen od energetického trhu ale aj od 
výberu miesta. konštrukcia ako aj variabilná stavebná výška um-
ožňujú montáž zariadenia na strechách rodinných domov, na te-
rasách, firemných halách a silách.

Naše nehlučné zariadenia sa výborne hodia aj na príležitostné 
napájanie vzdialených spotrebičov v domácnosti aj v priemysle.

Nezávislé od 
siete a miesta



Napájací výkoN pri sile vetra
výkon pri 11 m/s 950 W
výkon pri 5 m/s  80 W
max. výkon 14–16 m/s 1.700 W
zapnutie pri rýchlosti vetra 3 m/s
vypnutie pri rýchlosti vetra 16 m/s
geometria rotora
priemer 2,4 m
výška 2,4 m
plocha listov 5,8 m²
počet listov 3
generátOr
sieť it-system
generátor                                   3p-synchrónny generátor
menovité napätie 400 veffll 3

menovitá frekvencia 50 hz
menovitý výkon 1,2 kW
riadiaca a brzdNá jedNotka
obmedzovač otáčok s odporom
redundantná brzda cez skratovanie generátora
automatické vypnutie pri víchrici (> 16 m/s)
automatické vypnutie pri poruche zariadenia 
NapájaNie do siete
hybridný usmerňovač ginlong gci-2k-h
max. napájací výkon max. 2.000 W
výstupné napätie (ac) 230 v, 1-fázové
eNs podľa e diN vde integrované
stožiar zariadeNia
typ rúrový stožiar bez …
výška 6 m, 12 m alebo 18 m
roČNý výkoN
pri vetre 4 m/s (k = 1,8) 1.040 kWh
pri vetre 5 m/s (k = 2,0) 1.800 kWh
pri vetre 6 m/s (k = 2,2) 2.800 kWh

vertikoN m/basis – technické údaje

Veterná energia slNeČNá eNergia
energia napájaná do siete energia napájaná do siete
výkon pri 11 m/s 950 W celkový výkon 300 Wp
výkon pri 5 m/s 80 W
max. výkon 14–16 m/s 1.700 W
zapnutie pri rýchlosti vetra 3 m/s
vypnutie pri rýchlosti vetra 16 m/s
geometria rotora solárNy modul (2 ks)
priemer 2,4 m rozmery 1.642 x 992 mm
výška 2,4 m napätie 29,3 v
plocha listov 5,8 m² výkon 240 Wp
počet listov 3
generátOr modul
sieť it-system sieť it-system
generátor 3p-synchrónny generátor druh napätia jednosmerné
menovité napätie 100 veffll zapojenie do série
menovitá frekvencia 50 hz menovité napätie
menovitý výkon 1,2 kW menovitý výkon
riadiaca a brzdNá jedNotka
obmedzovač otáčok so záťažovým odporom
redundantná brzda cez skratovanie generátora
automatické vypnutie pri víchrici (> 16 m/s)
automatické vypnutie pri poruche zariadenia

vertikoN m/pv-plus – technické údaje

Veterná energia
výkon pri 7 m/s 230 W
výkon pri 4 m/s 36 W
max. výkon 7,5–12 m/s 300 W
zap. pri rýchlosti vetra 3 m/s
vyp. pri rýchlosti vetra 12 m/s
geometria rotora
priemer 2,4 m
výška 2,4 m
plocha listov 5,8 m²
počet listov 3
generátOr
sieť it-system
generátor 3p-synchrónny generátor
menovité napätie 100 veffll

menovitá frekvencia 50 hz
menovitý výkon 0,3 kW
riadiaca a brzdNá jedNotka
obmedzovač otáčok so záťažovým odporom
redundantná brzda cez skratovanie generátora
automatické vypnutie pri víchrici (> 12 m/s)
automatické vypnutie pri poruche zariadenia 
regulátor NabíjaNia
napätie batérie 24 v

typ batérie olovená s kysel. 
(kvapal., gel, agm)

výkon 300 W (max. 12,5 a)
lcd-displej u, i, p
standby-spotreba < 0,5 W
účinnosť > 90 %
ip-ochrana ip64
stožiar
typ oceľový rúrový
výška 6 m, 12 m or 18 m
roČNý výkoN
pri 4 m/s (k = 1.8) 31.000 ah
pri 5 m/s (k = 2.0) 45.000 ah
pri 6 m/s (k = 2.2) 56.000 ah

vertikoN m/bl – technické údaje

NapájaNie do siete
hybridný usmerňovač ginlong gci-2k-h
max. napájací výkon max. 2.000 W
výstupné napätie (ac) 230 v, 1-fázové
eNs podľa e diN vde 0126 integrované
stoŹiar
typ rúrový
výška                                           6 m, 12 m alebo 18 m
roČNý výkoN VietOr slnkO spolu
pri 4 m/s (k = 1,8) 1.040 kWh 300 kWh 1.340 kWh
pri 5 m/s (k = 2,0) 1.800 kWh 300 kWh 2.100 kWh
pri 6 m/s (k = 2,2) 2.800 kWh 300 kWh 3.100 kWh

ŠpiČková techNológia pre 
výrobu eNergie

rotor malých vet. elektrární vertikon je vyrobený z 
plastu zosilnený sklolaminátom a sú vabavené tzv. 
lotusovým efektom.
všetky súčasti zariadenia sú navrhnuté pre dlhú 
prevádzku a majú vysokú životnosť. vynikajúca 
aerodynamika rotorov zabezpečuje rýchly nábeh 
zariadenia a tým vysoké energetické zisky. riadia-
ca elektronika bola vyvinutá špeciálne pre systémy 
vertikoN. použitý hybridný usmerňovač umožňu-
je dodatočné zapojenie fotovoltaickej jednotky. in-
tegrovaný bezpečnostný systém naše zariadenia 
robí ešte stabilnejšími: umožňuje bezproblémovú 
prevádzku zariadenia  pri slabom vánku aj pri sil-
nom vetre.

tieto vysoko kvalitné jrdnotlivé komponenty zariade-
nia pre vás znamenajú bezpečnú investíciu, zaručujú 
vysokú odolnosť voči poveternostným podmienkam 
a dlhé servisné intervaly. každé nami vyrobené zari-
adenie je pred expedíciou skontrolované a testované 
na funkčnosť a úplnosť.

 



doplNky

batéria v závislosti od vašich energetických požiadaviek
Špeciálne riešenia strešné nadstavby, špec. stožiare vrátane statiky
segment sožiaru 6 m pre rozšírenie na výšku 12 m a 18 m, žiarovo zinkovaný,  
 vrátane statiky a montážneho materiálu
balenie stabilne pripravený pre transport
transport do všetkých regiónov dostupných nákl. vozidlom
montáž osadenie a inštalácia odborným personálom
prezentácia  lakovanie  podľa požiadaviek zákazníka (ral-farebné odtiene),
 možnosť osadenia loga

ŠtaNdartNé prísluŠeNstvo

usmerňovač ginlong 2 kw hybridný 
bezpečnostná elektronika 
riadiaca jednotka
merač sily vetra vrátane hodnotiacej jednotky
stožiar 6 m vrátane ukotvenia a statiky

máme vhodNé 
rieŠeNie pre každú 

požiadavku

el. eNergia vyrobeNá Na 
vlastNej streche

pomocou špeciálne vyvinutého medzičlena pre tlmenie 
chvenia sme schopní ponúknuť aj rešenia pre montáž  
zariadenia všade tam, kde nie je k dispozícii strecha 
alebo stožiar. tento medzičlen zabraňuje prenosu vi-
brácií do nosnej konštrukcie budovy a minimalizuje 
dynamickú záťaž.

je jedno, kde zariadenie namontujete, či na zemi, na 
streche alebo na stožiari, – ponúkame vám inovatívne 
riešenia a spoluprácu s našim statikom. Nemusíte sa 
hneď na začiatku rozhodovať o výške stožiaru, výber si 
môžete prispôsobiť vašim energetickým požiadavkám. 
začať môžete so základným stožiarom výšky 6 m a 
postupne váš systém bez vysokých nákladov upraviť 
na výšku 12 alebo dokonca 18 m.

bez chveNia 
a vibrácií
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