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 ou necessidades, priasópr suas para autogerada

 eletricidade esta usar pode êVoc ncia.êefici de alto
 muito grau um desenvolvem vento de velocidades

 baixas em mesmo e esçõdire as todas de vento
 o usam desempenho alto de licasóe turbinas 

Assim

� exemplo. por
 silos, e telhados terraços, casas, de telhados em

 montá-la permite turbina da variável altura e tipo 
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lica.óe turbina da oçãinstala de local o livremente
 escolher pode métamb êvoc gener ia, de mercado
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CAPACIDADE  LICAÓE ENERGIA O,ÇÃALIMENTA DE 

Capacidade s / m 11 a 950 W

Capacidade   s / m 5 a  80 W

x.áM   s / m 14-16 Capacidade 1,700 W

Velocidade  s / m 3 arranque de 3 m/s

Velocidade  s / m 16 desligamento de 16 m/s

GEOMETRIA  ROTOR DE 

metroâDi  m 2,4 rotor do 2.4 m

Altura  m 2,4 rotor do 2.4 m

reaÁ  m² 5.8 rotor do 5.8 m²

meroúN  3 rotor do sáp de 3

ESTRUTURA  GERADOR DO LADO REDE, DA 
 IT            Sistema

Ger da or         Gerador  3P ncronoís

oãTens   nominal 400 VeffLL 3

nciaêFrequ   nominal 50 Hz

Capacidade   nominal 1.2 kW

SISTEMA  TURBINA DE TRAVAGEM E CONTROLE DE 

oçãRestri  carga de nciaêresist com oçãrota de velocidade da 

Freio  gerador do curto-circuito via redundante 

Desligamento  s) / m 16 (> tempestades durante ticoáautom 

Desligamento  turbina da erro com ticoáautom 

OÇÃALIMENTA  CTRICAÉEL REDE NA 

Inversor   bridoíh Ginlong GCI-2K-H

Capacidade   oçãalimenta de Max. 2,000 W

oãTens   daísa de C( A)   230 V, sicoámonof 

Dispositivo   0126 VDE DIN E com acordo de ENS anti-ilhamento 

TORRE  TURBINA DE 

iT op    Pilha  apoio sem tubo de 

Alturas   torre de      6 m, 12 m uo  18 m

RENDIMENTO  ANUAL 

A 4 m/s (k = 1.8) 1,040 kWh

A 5 m/s (k = 2.0) 1,800 kWh

A 6 m/s (k = 2.2) 2,800 kWh

VERTIKON M/Basis –  técnicas especificações das esumoR 

Sistema  IT Grid

Integrado

ECNOLOGIAT

 ENERGIA DE GERAÇÃO
 PARA QUALIDADE

 ALTA DE 

As

O

 

Cada

 
 despachadas. serem de antes ordem

 em esteja funções de completa gama sua que garantir
 para teste de procedimento um em testada e examinada
 cuidadosamente é nós por produzida eólica turbina 

 longos. manutenção de intervalos
 e intempéries às resistência de grau alto um egarant
 como bem você, para seguro investimento um deste

 fazem qualidade alta de individuais componentes 

 
 
Estes

fortes. ventos durante açseguran com
 funciona turbina a que garante e vento de veisín baixos
 em mesmo problemas sem oçãopera permite veis:áest

 mais ainda turbinas nossas torna açseguran de sistema 
  fotovoltaicos. sistemas a adicional oçãliga

 permite adozutili bridoíh inversor O .NOKTIERV sistemas
 os para desenvolvida especialmente foi controle de

 nicaôeletr A ximo.ám ticoéenerg rendimento o métamb
 conseguinte, por e, prematuro arranque um garante

 rotores dos micaâaerodin excelente A til.ú vida longa uma
 para projetadas oãs turbina da asçpe as todas qualidade,
 de velín alto seu Com tus.ól de efeito um com equipadas
 oãs e vidro de fibra com adoçrefor sticoápl de feitas oãs
 Vertikon vento de turbinas pequenas das rotor de sáp 
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SOLAR
Capacidade  licaóe energia o,çãalimenta de Capacidade  solar energia o,çãalimenta de 
Capacidade   s / m 11 a 950 W Capacidade   total 300 Wp
Capacidade  W 80 s / m 5 a 80 W

x.áM   s / m 14-16 Capacidade 1,700 W
Velocidade  s / m 3 arranque de 3 m/s

Velocidade  s / m 16 desligamento de 16 m/s
GEOMETRIA  2) (x ROTOR DE DULOSÓM   SOLARES (x 2)

metroâDi   rotor do 2.4 m 1,642 x 992 mm

Altura   rotor do 2.4 m oãTens   duloóm do 29,3 V
 reaÁ  rotor do 5.8 m² Capacidade   duloóm do 240 Wp

meroúN   rotor do sáp de 3
ESTRUTURA  GERADOR DO LADO GRADE, DA ESTRUTURA  DULOÓM DO LADO REDE, DA 

Grid  IT Grid  IT 
3P  oãTens   Tipo CC  oãtens 

oãTens   nominal 100 VeffLL oãConex  

nciaêFrequ   nominal 50 Hz oãTens  nominal 

Capacidade   nominal 1.2 kW Capacidade  nominal 
SISTEMA  TURBINA DE TRAVAGEM E CONTROLE DE 

oçãRestri  carga de nciaêresist com oçãrota de velocidade da 

Freio  gerador do curto-circuito via redundante 
Desligamento  s) / m 16 (> tempestades durante ticoáautom 

 turbina da erro com ticoáautom Desligamento

VERTIKON M/PV-plus –  cnicasét esçõespecifica das Resumo 

VENTO

Sistema    

Gerador   ncronoís

esõDimens  

Sistema

oçãLiga   rieéS da

CAPACIDADE  LICAÓE ENERGIA CARGA, DE 
Capacidade                                                         s / m 7 a 230 W

Capacidade   s / m 4 a 36 W
x.áM   s / m 7,5-12 Capacidade 300 W

Velocidade  arranque de 3 m/s

Velocidade   desligamento de 12 m/s
GEOMETRIA  ROTOR DE 

metroâDi   rotor do 2.4 m

Altura   rotor do 2.4 m
reaÁ   rotor do 5.8 m²

meroúN   rotor do sáp de 3
ESTRUTURA  GERADOR DO LADO REDE, DA GRADE DA 

Grid  IT 

ncronoís  3P 
oãTens   nominal 100 VeffLL

nciaêFrequ   nominal 50 Hz

nciaêPot   nominal 0.3 kW
SISTEMA  TURBINA DE TRAVAGEM E CONTROLE DE 

oçãRestri  carga de nciaêresist com oçãrota de velocidade da 

Freio  gerador do curto-circuito via redundante 
Desligamento  s) / m 12 (> tempestade de tempo durante ticoáautom 

Desligamento  turbina da erro com ticoáautom 
CONTROLADOR       CARGA DE 

oãTens   bateria da sistema do 24 V

Tipos   bateria de cidoÁ  AGM) gel, (molhado, chumbo de 

Capacidade    carga de 300 W (max. 12.5 A)
Visor   LCD U, I, P
Consumo   standby em <0.5 W

>90 %

Classe   IP oçãprote de IP64
 

Pilha  apoio sem tubo de 

Alturas   torre de 6 m, 12 m uo  18 m
RENDIMENTO  ANUAL 
A 4 m/s (k = 1.8) 31,000 Ah

A 5 m/s (k = 2.0) 45,000 Ah
A 6 m/s (k = 2.2) 56,000 Ah

VERTIKON M/BL –  cnicasét esçõespecifica das Resumo 

Sistema  

Gerador

nciaêEfici

iT op
 

OÇÃALIMENTA  CTRICAÉEL REDE NA 
Inversor   bridoíh Ginlong GCI-2K-H

Capacidade   oçãalimenta de Max. 2,000 W
oãTens  V 230 (CA) daísa de sicoámonof  

Dispositivo   0126 VDE DIN E com acordo de ENS anti-ilhamento                     
TORRE  TURBINA DE 

Pilha  apoio sem tubo de 

Alturas   torre de 6 m, 12 m uo  18 m

RENDIMENTO    ANUAL: TOTAL
A 4 m/s (k = 1.8) 1,040 kWh 300 kWh 1,340 kWh

A 5 m/s (k = 2.0) 1,800 kWh 300 kWh 2,100 kWh
A 6 m/s (k = 2.2) 2,800 kWh 300 kWh 3,100 kWh

Integrado

Tipo

VENTO SOLAR
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ERVIÇOSS  AUXILIARES 

Bat iaer  Adap ávelt �próprias capacidades suas as 

astroM � 6 m Design para � de extensão 12 m �e 18 m, galvan zadai � quente, à inclui don
cálculo

 
� conexão. de elementos e estrutural  

mbalagemE  Estável � transportada. ser para pronta e 
Transpor et � Regiões �acessar. podem caminhões onde 

ntagemMo  ontagemM   qualificados. profissionais por instalação e 
Aparência �   Turbi an s disponíveis an� � preferida cor sua cores( rA )L � 
 plicaçãoA � de logo

TAND
ARDACCESSORIES

ginLong 2 kW inversor �híbrido  

Eletrônica  Segurança de 

Controle �Sistema de 
Sistema  sistema do oçãavalia incluindo vento, do oçãmedi de   

Desacoplador  esçõvibra de    

Sistema
 estrutural lculoác e gancora em

 de aiolag incluindo m, 6 mastro, de 

A

 UISITOSQRE OSTODOS 
 PARAUADAQADE  

  OÇÃSOLU 

OÇÃAERG
 LHADOET IORPRÓP UES ME
 EICIDADRTELE ED 

�envolvido. complexo procedimento
 nenhum sem m 18 mesmo ou 12 para

 sistema seu estender e m, 6 de mastro um com
 imediatamente arçcome pode êvoc que significa

 Isso desejar. se energia, de rendimentos
 seus aos -loáadapt escolher pode êVoc cio.íin

 no mastro do altura a sobre decidir precisa
 oãn êVoc estruturais. engenheiros nossos
 com estreita oçãcoopera uma e inovadoras

 esçõsolu oferecemos mastro, um em ou telhado
 no o,ãch no turbina sua montar planeja êvoc 

 nimo.ím um a mantidas
 oãs micasâdin cargas as e cio,íedif o para

 esçõvibra transmitidas oãs oãn resultado, 

 subestrutura. da licasóe
 turbinas as desacoplou e NOKTIERV turbinas

 sà adaptado foi esçõvibra de desacoplador 
 
O

  mastro.
 e telhado de tipos dos independentemente

 reasá para especiais superestruturas
 oferecer podemos métamb desenvolvido,

 recentemente desacoplador do uso ao asçGra
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LIVRE

 ESÇÕVIBRA E
 ESÇÕOSCILA    
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Legal notice:
DeTec Vision GmbH, Sylvia Lauerwald
Tormühle | Zwischen den Toren 2, De-99755 ellrich
www.detec-vision.de
Design: LAnDSIeDeL I MÜLLer I FLAGMeYer  www.l-m-f.de
Image credits: www.webdesign-gassner.de, www.fotolia.com, 
www.istockphoto.com
11.2015 Subject to errors and technical modifications. All 
trademarks listed are the property of their respective owners.

Member of:

VerTICAL SMALL WInD TUrBIneS

nteressado?I   com: contato em Entrar 

Sales

DeTec Vision gmbH
rüdigsdorfer Weg 10
99734 nordhausen/OT Petersdorf
Germany

Phone 0 049 3631 4659261
Fax 0 049 3631 4659262

info@detec-vision.de
www.detec-vision.de 
facebook.com/Vertikon - vertikale kleinwindkraftanlagen
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