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Os preços e especificações apresentadas estão sujeitas a possíveis alterações sem notificação prévia.

SILENTWIND PRO

Cód. Fab. N/Referência Modelo PVP s/IVA PVP c/IVA

Aerogerador Silentwind Pro:

● Design otimizado no nosso próprio túnel de vento

● Gerador de magneto permanente melhorado

● Excelente desempenho em arranque devido ao torque baixo - 2,2 m/s de
velocidade do vento

● Controlador MPTT externo híbrido para energia eólica e solar com função
multi display e interruptor eletrônico integrado / manual

● Aplicação universal para ventos baixos, médios e altos

● Pás de vento laminadas à mão, fabricadas em carbono e resistentes a raios
UV, testadas com sucesso de acordo com a norma DIN EN 61400-2 em
velocidade de vento 122 km/h (5480 rpm, com quase a velocidade do som
na ponta da lâmina).

NOTA: As lâminas padrão habituais, vendidas por outros fabricantes, são feitas a partir
de granulado, utilizando técnicas de moldagem por injeção para conseguir um tempo de
produção rápido, mas que não possuem a mesma durabilidade especialmente após
exposição UV associada ao potencial risco de fratura da lâmina. As nossas lâminas são
feitas à mão e incorporam a alta resistência das esteiras de fibra de carbono. Este é um
processo mais trabalhoso, resultando num perfil de lâmina otimizado com menor peso,
operação muito tranquila, longevidade da lâmina e um histórico de segurança excecional.

● Design aerodinâmico graças à engenharia aeronáutica

● Baixo nível de ruído

● Durável e de baixa manutenção, com controlador externo e componentes
de alta qualidade

● Peso do aerogerador: 6,8Kgs

● Indicação de carga por LED azul no corpo do aerogerador

● Diâmetro do rotor: 1,15mts

● Fornecido completo com controlador de carga MPTT hibrido com antena
wireless com capacidade para entrada solar máx. 300W e eólico de 600W

● Possibilidade de cortar a ligação para as baterias em operação com ligação
a interruptor externo

217 118703 Aerogerador Silentwind PRO de 12Vdc com 420W de potência €  1.630,89 €  2.006,00 

218 118704 Aerogerador Silentwind PRO de 24Vdc com 450W de potência €  1.671,54 €  2.056,00 

219 118705 Aerogerador Silentwind PRO de 48Vdc com 500W de potência €  1.712,20 €  2.106,00 
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