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                                                   Důležitá informace

Je důležité vědět, že funkční požadavky na mikroindukční generátory jsou naprosto odlišné a náročnější než 
požadavky solárních modulů. Bohužel dostáváme mnoho e-mailů, které říkají: "Sestavil jsem generátor 
větru: čepele se otáčejí, ale nefunguje to." Mnoho zákazníků, kteří vidí pohybující se listy stromů, si myslí že
mohou vyrábět větrnou energii; Nepleťte si vánek (od 10 do 40 km/h) s větrem (nad 40 km/h). Pro 
generování větrné energie je potřeba vítr, a nejen vánek (pokud by stačil jen vánek, uvidíme každý dům 
vybavený mini větrným generátorem, ale faktem je, že pouze 1% obydlených oblastí je vhodných pro mini 
větrné turbíny. Toto krátké vysvětlení vám pomůže pochopit a vyhnout se mnoha nedorozuměním.

Stupnice pro sílu větru podle Beauforta (Beaufortova stupnice síly větru)

Rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí

Stupeň Rychlost
(km/h)

Typ větru Rychlost
(uzly)

Popis znaků na souši/na vodě Rychlost
(m/s)

0 0-1 Bezvětří 0-1 Kouř stoupá svisle vzhůru/vodní hladina je 
zrcadlově hladká

<0.3

1 1-5 Lehký vánek 1-3 Kouř se lehce vlní, korouhev nehybná, lehce 
zčeřené vlnky na hladině

0.3-1.5

2 6-11 Slabý vánek 4-6 Listy šelestí, vítr je cítit na tváři, krátké vlny, 
hladina je rovná

1.6-3.3

3 12-19 Mírný vítr 7-10 Listy a větvičky se pohybují, vlny na hladině 
začínají pěnit

3.4-5.4

4 20-28 Dosti čerstvý
vítr

11-16 Větve se hýbou, vlny se prodlužují, na vrcholcích 
je pěna

5.5-7.9

5 29-38 Čerstvý vítr 17-21 Větší pohyb větví, malé stromy a keře se ohýbají, 
vítr je slyšet, vlny dosti velké, prodlužují se a mají 
pěnové vrcholy

8-10.7

6 39-49 Silný vítr 22-27 Větší větve se hýbou, je slyšet hvízdavý zvuk 
větru, vlny jsou velké, lámou se. Výskyt větších 
ploch bílé pěny.

10.8-13.8

7 50-61 Prudký vítr 28-33 Stromy se ohýbají, chůze proti větru je obtížná, 
bílá pěna vytváří na vlnách pruhy ve směru větru

13.9-17.1

8 62-74 Bouřlivý vítr 34-10 Pohyb velkých stromů, zlomené větvičky padají, 
značné omezení pohybu, vysoké vlny na hladině.

17.2-20.7

9 75-88 Vichřice 41-47 Velké větve se lámou, menší škody na stavbách, 
ztížená chůze, vysoké zpěněné vlny se lámou a 
tvoří vodní tříšť.

20.8-24.4

10 89-102 Silná vichřice 48-55 Vítr vyvrací stromy, odnáší zahradní nábytek, 
větší škody na domech, vlny těžké převalující se 
hřebeny vody

24.5-28.4

11 103-117 Mohutná
vichřice

56-63 Prudké nárazy větru, těžké škody na majetku, 
poškození střech, chůze není možná, velký hukot 
vody, obtížná viditelnost, vodní hladina vytváří 
vysoké horizontální plochy

28.5-32.6

12 Přes 118 Orkán 64+ Pustošivá a zničující síla, odnáší střechy, vzduch 
je plný pěny a vodní tříště. 

32.7+



1 
Z toho vyplývá, že malé větrné turbíny musí splňovat určité podmínky pro získání energie, na rozdíl od 
solárních systémů, které jsou již plně funkční v každém slunečním světle.  Znalost některých základních 
pojmů může předcházet nedorozuměním a konfliktním situacím:

START UP Wind: popisuje rychlost větru potřebnou k otáčení lopatek rotoru. Je to aerodynamický jev, který
se týká horní části rotoru a lopatek větru a nikoli generátoru.

CUT IN WIND: absolutně nesmí být zaměňován se startovacím větrem. CUT IN WIND je rychlost větru, při 
které generátor větru dosáhne dostatečné rychlosti otáčení produkují napětí (typicky 12V), které je 
schopno spustit elektronickou část umístěnou pod alternátorem. Pod úrovní CUT IN WIND se rotor 
pohybuje (> START UP WIND level), ale generátor neprodukuje užitečnou energii!

Klasické malé větrné turbíny s horizontální osou, obvykle pracují při 800-1200 RPM  (otáčky za minutu) s 
CUT IN při asi 400 ot / min. Naproti tomu naše vertikální malé větrné turbíny pracují při 200 ot / min s 
CUT IN kolem 100 RPM!

Výška stožáru:

Rychlost větru závisí na vzdáleností od země. Proto musí být stožár co nejvyšší. Za tímto účelem

doporučujeme náš modulový systém stožáru M40, který je dodáván s veškerým příslušenstvím.

M40 – univerzální modul stožáru pro větrné 
generátory

Při montáži libovolného počtu modulů lze dosáhnout 
požadované výšky:

•1xM40 = 1,30 m

•2xM40 = 2,60 m

•3xM40 = 3,90 m



                                            NÁVOD K MONTÁŽI

Poznámka: 

Následující pokyny slouží pouze pro ilustraci; jsou tedy možné mírné odchylky od ilustrovaných produktů. 
Připomínáme našim zákazníkům, že upevnění se provádí na vlastní nebezpečí a musí být řádně navrženo a 
provedeno podle místa a typu instalace (například na zemi, na balkóně, na střeše apod.).

        

        1.      Nejprve se ujistěte, že jsou všechny potřebné šrouby a součástky kompletní (viz foto).

            

  2.     Pokud je to nutné, perforujte stožár ve spodní části vhodným nástrojem pro vytvoření vstupního /       
výstupního bodu pro elektrický kabel.



   3.     Připevněte základovou desku k perforovanému konci tyče příslušnými šrouby.

                      

                      

   pole head            
   pole base
   lower rotor      spodní rotor
   upper rotor      horní rotor



4. Dbejte na správné vyrovnání základové desky.
    

                               



5. Poté stožár zafixujte na požadovaný povrch. Šrouby k upevnění nejsou součástí dodání!

                           

6. Nyní smontujte spodní část rotoru.
      

                            



                              



7. Nyní připevněte ramena rotoru k přírubě, jak je znázorněno níže.
      

                      



      8. Vložte spodní rotor na tyč/stožár a nakonec namontujte alternátorovou desku / základnu na horní       
část tyče/stožáru. 

                  



9. Nyní připojte usměrňovač M37 k AC třífázovému střídavému kabelu alternátoru (profil min. 1 mm, 
doporučená 3 mm) a DC jednofázového stejnosměrného kabelu (profil min. 3 mm, doporučená 5 mm) 
požadované délky.
Můžete připojit AC třífázový napájecí kabel střídavého proudu, aniž byste přihlíželi k různým fázovým 
barvám. 
Kabel DC stejnosměrného proudu musí být připojen s ohledem na póly: červená = +; černá / modrá = -.

                   



10. Nyní namontujte alternátor na horní část stožáru tak, že nejprve vložíte kabel s usměrňovačem do 
hřídele.

         

                               
    



11. Nyní připravte horní rotor pomocí tří zbývajících hliníkových ramen a dvou přírub.

                             



   12. Namontujte horní rotor nad altenátor a pomocí příslušných dodaných šroubů upevněte vodorovné 
větrné lopatky Savonius doprostřed ramen rotoru (proti směru hodinových ručiček).
Šrouby příliš neutahujte, aby nedošlo k poškození plastových úchytů.

              

      



                          

       13. Nakonec připevněte vertikální větrné lopatky Darrieus k ramenům rotoru pomocí přiložených 
šroubů.
Věnujte pozornost správnému vyrovnání větrných lopatek Darrieus (otvory pro vypouštění vody směřují 
dolů).

                      



                     



              KONFIGURACE PŘIPOJENÍ K SÍTI   GRID CONNECTED 
                                             EOLO PLUS + M46 + (baterie) + 3x M34 

Dodání vyprodukované energie přímo do domácí elektrické rozvodné sítě, čímž se snižuje množství, které 
má být zakoupeno z národní elektrické sítě (snížení faktury za elektřinu). Jednoduše zapojte střídač do 
jakékoli zásuvky ve vaší domácnosti: síťový střídač odebírá energii uloženou v baterii a dodává ji do vaší 
domácí elektrické sítě, čímž snižuje nebo ruší potřebu nákupu energie.

     

                

 



                  SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ KONFIGURACE    STAND ALONE
                                                       Eolo plus + M46 + (baterie) + M24

Tato konfigurace akumuluje energii, když ji poskytuje příroda (slunce a vítr), aby ji mohla použít, když je 
potřeba (bez větru nebo dokonce v noci). Takové invertorové systémy se používají k přenosu elektřiny tam, 
kde národní elektrická síť nedosahuje: chaty, statky, zahradní domky, lodě nebo obytné vozy. Energie je 
uložena v bateriích pomocí ovladače a poté transformována na střídavý proud pomocí invertoru pro 
zařízení 110 / 220V.
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