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Specyfikacja i wycena dla pionowego systemu
turbiny wiatrowej
o mocy 20 kW

Kontroler

Inwerter

Sieć energ.

Budynek

Turbina

Kontroler obciążeń
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Moc

Przedmiot

Ilość

Wartość brutto

Pionowa turbina
wiatrowa

20kw

1

14 600 USD

On-grid controller

20kw

1

2 700 USD

On-grid inverter

20kw

1

3 800 USD

Kontroler obciążeń

20kw

1

200 USD

Przedstawiona wycena nie stanowi oferty handlowej
Ceny nie zawierają kosztów masztu.
Maszt wyceniany jest po wizji lokalnej na objekcie

Warunki handlowe
Produkt
Temperatura
pracy

Turbina o osi pionowej
-40°C - 80°C

Okres gwarancji

5 lat

Czas realizacji

ok. 6 tygodni od daty zaksiegowania przedpłaty

Specyfikacja
dostawy
Sposób zakupu

-Turbina, kontroler, falownik, - bez masztu.
Maszt, w zależności od wanuków zostaje wyceniony i wyprodukowany pod zamówienie.
Przedpłata - przy zamówieniu

Wycena nie zawiera materiałów i kosztów montażu
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Turbina wiatrowa

Opis
Moc turbiny

ST-20k
20kw
22kw

Średnica koła
Wys. turbiny
Materiał skrzydeł

3.9m
5.0m
Aluminum alloy

Ilość skrzydeł
Efekt. prędkość wiatru

5
9m/s

Min. prędkość wiatru

1.5m/s

Krytyczna pred. wiatru

60m/s

Typ generatora
Poziom hałasu
System sterowania
Regulacja prędkości
Sposób smarowania

Maglev generator
poniżej 30db
Elektromagnes
Automatyczne dostosowanie do kierunku wiatru
Smar techniczny

Waga bez masztu

ca. 500 kg

Waga masztu

ca. x kg

*) - wersja wykonania odziaływuje nieznacznie na cenę turbiny
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Kontroler on-grid
● Duży wyświetlacz LCD. Obrazy informują wizualnie o stanie pracy. Różne dane pokazują: napięcie turbiny
wiatrowej w czasie rzeczywistym, prąd, napięcie wyjściowe DC, prąd, całkowita moc generatora

● Dwa zestawy systemów sterowania: system stałego napięcia PWM i trójfazowy system obciążenia
zrzutowego.

● W przypadku silnego lub bardzo silnego wiatru sterownik może przewodzić stałe napięcie wyjściowe, aby
zapewnić bezpieczeństwo pracy falownika.

● W stanie odłączonego falownika podłączonego do sieci, sterownik może przewodzić stałe napięcie
wyjściowe i czekać na wznowienie pracy falownika.

● Gdy sieć zostanie odcięta, sterownik automatycznie steruje hamulcem turbiny wiatrowej, a falownik

zatrzyma przesyłanie do sieci. Gdy sieć zostanie wznowiona, sterownik zatrzymuje hamowanie turbiny
wiatrowej, a falownik wznowi zasilanie.

● Wnętrze kontrolera wyposażone jest w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Utrzymuje przepięcie w turbinie
wiatrowej pod bezpiecznym napięciem sprzętu lub systemu. Jest to sposób, aby odprowadzić silny prąd
piorunowy bezpośrednio do ziemi, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.

● Sterownik wyposażony jest w wyłącznik awaryjny; w sytuacji awaryjnej naciśnij przycisk zatrzymania

awaryjnego na panelu przednim, aby odciąć całe zasilanie sterownika, a turbina wiatrowa natychmiast
wyhamuje.

● Sterownik jest wyposażony w ręczny wyłącznik trójfazowy odcięcia obciążenia. Użycie tego przełącznika
spowoduje zahamowanie turbiny wiatrowej.

※ Zastosuj protokół komunikacyjny Modbus. Wygodny do przeprowadzenia rozwoju wtórnego.
※ Możliwość dostosowania specyfikacji technicznej przez RS485. Wygodna regulacja różnych turbin wiatrowych dla
profesjonalnych klientów.

※ W przypadku rzastosowania sterownika do iinyc turbin wiatrowych, sterownik może być wyposażony w

mechaniczne odchylanie, sterowanie obracaniem korpusem, hamulec mechaniczny, hamulec hydrauliczny, hamulec
elektromagnetyczny i inne funkcje hamowania.
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Moc znamionowa turbiny wiatrowej

20KW

Moc maksymalna turiny

40KW

Napięcie znamionowe turbiny wiatrowej
Funkcje

AC380V-400V
Prostownik, sterowanie, wyjście DC

Automatyczna funkcja ochrony

Zabezpieczenie nadnapięciowe, ochrona przed odcięciem
elektrycznym sieci, regulowane wyjście zasilania, ogranicznik

Funkcja ręczna

Hamulec ręczny, reset, wyłącznik awaryjny

Tryb wyświetlania

LCD
Napięcie, prąd, moc turbin wiatrowych; Napięcie,
prąd, moc słoneczna; Napięcie wyjściowe DC, prąd
wyjściowy DC, moc wyjściowa DC, moc całkowita.

Wartości wyświetlane
Stałe napięcie PWM

≥520dc

Turbina wiatrowa 3-fazowe napięcie zrzutu obciążenia
540±5Vdc
Turbina wiatrowa 3-fazowe obciążenie zrzutowe poklatkowe
12-20

min

Bezpiecznik obciążenia zrzutowego PWM

63A

Bezpiecznik wyjścia DC

80A

Temperatura środowiska pracy

-30-60°C

Wilgotność względna

＜90% Brak kondensacji

Głośność (1m)

＜30dB

Stopień ochrony

IP20(wewn.) IP65 (zewn.)

Metoda chłodzenia

Wymuszone chłodzenie powietrzem

*Kompensacja temperatury (opcjonalnie)
Wymiary kontrolera (mm)

-4mv/°C/2V,-35°C~+80°C,Accuracy:±1°C

Waga kontrolera

23Kg
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580*400*240

Inwerter sieciowy
1. Oryginalny zespół inteligentnego modułu zasilania Mitsubishi
2. Cyfrowa kontrola DSP
3. Doskonała ochrona i funkcje alarmowe
4. Sterowanie MPPT, śledzenie w czasie rzeczywistym maksymalnej mocy wyjściowej wentylatora;
5. Technologia wykrywania zakłóceń w celu realizacji kontroli przeciw wyspowej;
6. Kompaktowa struktura obwodu, maksymalna wydajność ≥94%
7. Szeroki zakres napięcia wejściowego
8. Wyjście czystej fali sinusoidalnej, automatyczne śledzenie synchronizacji z siecią, współczynnik mocy bliski 1,
niska zawartość harmonicznych prądu, brak zanieczyszczenia sieci, brak wpływu

9. Sterowanie w pętli zamkniętej prądu falownika, moc jest sterowana i regulowana
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Znamionowa moc wyjściowa (AC)

20KW

Maks. moc wyjściowa (AC)

22KW

Zakres napięcia wejściowego (DC)

0-800V

Zakres napięcia wejściowego (DC)

150V-700V

Maks. prąd wejściowy (DC)

44.9A

Prąd znamionowy

40.8A

THD Harmoniczna prądu

<3%（Przy mocy znamionowej)

Współczynnik mocy

＞0.99

Maks. efektywność

98%

Dopuszczalny zakres napięcia sieci(AC)

220V/380V/440V/480V (3-fazy)±20%

Dopuszczalny zakres częstotliwości sieci

50Hz/60Hz±10%

Automatyczne warunki pracy
Restart time after power failure

Wejście prądu stałego i sieć energetyczna spełniają
wymagania, falownik działa automatycznie;
2min ( Adjustable)
Polarity reverse connection protection, short circuit

Automatic protection

protection, island effect protection, LVRT, overheat
protection, overload protection, ground fault protection,
etc

Display

Touch screen
DC Input voltage, current, power; inverter output

Monitoring content

voltage,current ,power; Cumulative power generation; Grid
voltage ,Current .

Protection level

Środowisko

IP20（Indoor）IP65 (Outdoors)

Stan operacyjny Temp. & Wilg. -10-60°C，＜90%
bez kondensacji

Hałas (1m)

＜30dB

Tryb chłodzenia

Wymuszone chłodzenie powietrzem
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Realizacje
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Rysunek złożeniowy turbiny wiatrowej
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