
 

Med çãoi  ad  intensida ed  od  vento, in indoclu  o cálculo de  rentabilida ed

 
Sistema de med çãoi  d  a intensid ead  od  vento, com ostop  por:  
 

 An ôem metro c mo palhetas e  sensor de temperatura.  

 astroM  telescópico de alu ím nio, c mo  altura máxima de 14,0 metros. 

 Conjunto para ancoragem  ao os lo.  

 Memoriz çãoa   de todos os d da os eólicos relevant ,es  medidos me  intervalos de 15 minutos. 
  Módulo GSM para a transf êer ncia d  os d da os medidos ( es  o cliente dis õep  de mau  
tarjeta SIM)  

 
Os d da os que se indic ma n a continu çãoa  ãos  transferidos oa  correspondente 
servidor a  través d stee   odelom :
  

 Valor ém dio média( ) d  a intensid ead  (velocid ead ) od  vento.  
 D çãoire  od  vento.          

 quênciaFre  vento do surgimento  od .         

 Temperaturas correspondentes a  s diferentes velocidades od  vento.  
 
Com n base os p âar metros acima  mencionados e  d  os d da os transferidos iav o módulo  GSM, é 

  as visualizar
 possível 

cond çõesi e realizar mediatamentei   mau esti tivama  est ta ística sobre a ener iag  
eólica que po erád  estar dispo íveln neste   exatamente local (por xe emplo, o   mais vento intenso
registrado e  s au  respectiva d çãoire , p gro nóstico ad  ener iag  eólica dispo íveln  por metro qua drado 

xpostose  ao vento (ener ig a específica), etc. 

 
D poise  d  a compra de mu a pequ nae  unida ed  de prod çãou  de ene iarg  eólica VERTIKON, existe 
a p so sibilida ed  de conectar o  sistema de med çãoi a  valores arquivar a modo de unidade, referida 
realmente çalcan ados e  as cond çõesi  climáticas od  ocall  (por xe emplo,   temperaturas) para 

ô-lasp  posteriormente a disp çãoosi para   p so íveiss a iaçõesval   anteriores, t isa como: 
 

 Utiliz çãoa  osd  d da os acima  mencionados para determinar o  potencial energético od  
vento que so rp a no  local .  

 Determin çãoa   ad p êot ncia atual ad  inst çãoala  eólica.  

 Determin çãoa   ad ene iarg  eólica prod zu ida no in ( local sit )u . 
 

Ava iaçãol em    inhal EnCoLive
 

 Super ãovis   ad inst çãoala  eólica e  visualiz çãoa  osd  respectivos d da os dispo íveisn  a 
partir od   de ano 2016.  

 Con ãoex  gratuita dos  sistemas já  existentes destinados a med çãoi  ad  intensid ead  od  
vento. 


