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Specyfikacja i wycena dla pionowego systemu
turbiny wiatrowej
o mocy 50 kW
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Kontroler

Inwerter

Sieć energ.

Budynek

Turbina

Kontroler obciążeń

Przedmiot

Moc

Ilość

Pionowa turbina
wiatrowa

50kw

1

46 800,- USD

On-grid controller

50kw

1

15 600,-$

On-grid inverter

50kw

1

11 300,-$

Wartość brutto

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

ST-50k

Moc turbiny

50kw

Średnica koła
Wys. turbiny
Materiał skrzydeł

4.65m
7.0m
Aluminum alloy
5

Ilość skrzydeł
Efekt. prędkość wiatru

9m/s

Min. prędkość wiatru

1.5m/s

Krytyczna pred. wiatru

60m/s

Typ generatora
Poziom hałasu
System sterowania
Regulacja prędkości

Maglev generator
poniżej 30db
Elektromagnes
Automatyczne dostosowanie do kierunku wiatru

Sposób smarowania

Smar techniczny

Waga bez masztu

ca. 1000 kg

*) - wersja wykonania odziaływuje nieznacznie na cenę turbiny

Wykres efektywności

3 INTERCAL Seklecki

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 turbiny
5. Technologia wykrywania zakłóceń w celu realizacji kontroli przeciw wyspowej;
6. Kompaktowa struktura obwodu, maksymalna wydajność ≥94%
7. Szeroki zakres napięcia wejściowego
Wyjście czystej fali sinusoidalnej, automatyczne śledzenie synchronizacji z siecią, współczynnik mocy bliski 1,
8. Niska zawartość harmonicznych prądu, brak zanieczyszczenia sieci, brak wpływut
9. Sterowanie w pętli zamkniętej prądu falownika, moc jest sterowana i regulowana
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Znamionowa moc wyjściowa (AC)

50KW

Maks. moc wyjściowa (AC)

55KW

Zakres napięcia wejściowego(DC)

200-820V

Zakres napięcia MPPT(DC)

150V-700V

Prąd znamionowy

150A

THD harmoniczne prądu

<3%（Przy mocy znamionowej)

Współczynnik mocy

＞0.99

Maks. efektywność

98%

Dopuszczalny zakres napięcia sieci (AC)

220V/380V/440V/480V (Trójfazowy)±20%

Dopuszczalny zakres częstotliwości sieci

50Hz/60Hz±10%

Automatyczne warunki pracy
Czas ponownego uruchomienia po awarii zasilania

DC wejście i sieć energetyczna spełniają
wymagania, falownik działa automatycznie;
2min ( Nastawny)
Ochrona przed odwrotną polaryzacją, ochrona przed

Automatyczna ochrona

zwarciem, ochrona przed efektem wyspowym, LVRT,
ochrona przed przegrzaniem, ochrona przed
przeciążeniem, ochrona przed zwarciem doziemnym itp.

Wyświetlacz

Ekran dotykowy
DC Napięcie wejściowe, prąd, moc; napięcie

Monitorowanie treści

wyjściowe falownika, prąd, moc; Skumulowane
wytwarzanie energii; Napięcie sieci, prąd.

Poziom ochrony
Środowisko pracy

IP20（Wenętrzy）IP65 (Zewnetrzny)
Stan operacyjny Temp. & Wilg. -10-60°C，
＜90% bez kondensacji

Hałas (1m)

＜30dB

Tryb chłodzenia

Wymuszone chłodzenie powietrzem
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Rysunek złożeniowy turbiny wiatrowej
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