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BODI MODER - MISLI ZELENO

Mali vetrni generatorji Tehnosol HY

Družina malih vetrnih generatorjev Tehnosol HY zajema širok nabor modelov nazivnih 

moči od 400 W do 3000 W. Odlikuje jih izredno učinkovita patentirana petkraka elisa, ki je 

prilagojena vsem, še tako spremenljivim vetrovnim razmeram. Inovativna oblika in uporaba 

visokotehnoloških materialov omogočata dinamično preoblikovanje elis sorazmerno z 

jakostjo vetra, kar zagotavlja tiho in mirno delovanje, odličen izkoristek v celotnem območju 

delovanja, hkrati pa tudi visoko stopnjo varnosti tudi ob najmočnejših vetrovih. Uporaba 

izključno visokokakovostnih in korozivno obstojnih sestavih delov ter izredno natančna 

izdelava omogočata dolgo življensko dobo ob minimalnem vzdrževanju. Vetrni generatorji 

Tehnosol HY tako predstavljajo učinkovito, zanesljivo, dolgoročno, predvsem pa okolju 

prijazno izkoriščanje moči vetra za pridobivanje električne energije.

Tehnosol HY-400
Tehnosol HY-600

Tehnosol HY-1000
Tehnosol HY-3000 Tehnosol HY-1500

Energija vetra v vaših rokah

Vetrne elektrarne predstavljajo enega izmed najperspektivnejših sistemov za proizvodnjo okolju prijazne energije, saj je moč vetra drugi 

najpomembnejši obnovljivi vir na zemlji. Ključni element vsake vetrne elektrarne je vetrni generator, ki pretvarja kinetično moč vetra v 

uporabno električno energijo. Mali vetrni generatorji z nazivno močjo do 10 kW so namenjeni pretežno rezidenčni uporabi, kjer kot otočni 

sistemi (brez priklopa na javno električno omrežje) zagotavljajo elektriko odročnim stanovanjskim in počitniškim objektom ter plovilom. 

Pogosto se v kombinaciji s sončnimi celicami uporabljajo tudi za napajanje javne telekomunikacijske opreme ali cestne razsvetljave.
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BODI MODER - MISLI ZELENO

Mali vetrni generatorji Tehnosol HY

MODEL HY-400 HY-600 HY-1000 HY-1500 HY-3000
Nazivna moč (W; vveter12 m/s) 400 600 1000 1500 3000
Maksimalna moč (W) 500 750 1200 1800 3500
Nazivna napetost (Vdc) 12 / 24 24 / 48 24 / 48 48 / 110 48 / 110
Energija (kWh/mesec; vveter5m/s) 82 91 175 262 495
Začetna hitrost vetra (m/s) 2 2 2 2 2,5

Maks. hitrost vetra (m/s / km/h) 50 / 180

Koificient moči (Cp - izkoristek) >0,36 >0,36 >0,36 >0,38 >0,36
Glasnost (dB; vveter5m/s) <20 <20 <20 <20 <30

Temp. območje delovanja od -40 oC do +60 oC

Premer rotorja (m) 1,55 1,75 1,96 2,05 3,05

Masa (kg) 22 25 28 35 70

Stopnja zaščite / Klasa izolacije IP56 / B

GLAVNE PREDNOSTI:

•  Širok nabor modelov in nazivnih moči (400W - 3.000W)
•  Patentirana petkraka elisa iz naylona in steklenih vlaken
•  Brezkrtačni generator z ohišjem iz aluminijeve zlitine
•  Natančno izdelan rotor iz nerjavečega jekla
•  Zagon rotorja že pri nizkih hitrostih vetra (2m/s)
•  Visok izkoristek tudi pri zmernem  vetru (Cp>0,35)
•  Tiho delovanje (<20dB) in minimalne vibracije
•  Odlična samozaščita pred močnim vetrom (>180km/h)
•  Enostavna montaža
•  Dolga življenska doba (>15 let)
•  Brez vzdrževanja
•  Zaščita pred peskom, vodo in korozijo
•  Certifikati CE, RoHS, ETL, ISO9001:2008
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ZGRADBA IN PRINCIP DELOVANJA:

Vetrni generator preko petkrake elise 1  zajema kinetično energijo vetra in jo pretvarja 

v mehansko delo, ki se nato preko rotacije pesta elise 2  in rotorja generatorja 3  v 

statorju generatorja 4  inducira kot električni tok. Električna energija se preko obroča z 
drsnimi kontakti 5  iz generatorja prenaša v kontrolno enoto 6 , ki zagotavlja  zaščito 

generatorja ter regulira polnjenje akumulatorskih baterij in/ali sinhronizacijo z električnim 

omrežjem. Rotor in stator se nahajata v zaščitnem ohišju 7 , ki je preko ležaja 8  in 

prirobnice  9  pritrjeno na prostostoječi drog 10 . Na ohišje je pritrjeno repno krilo  11

, ki zagotavlja, da je vetrni generator stabilen in vedno obrnjen v smer vetra.
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