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NOWA 

ENERGETYKA

Przedstawiamy energetyczną przyszłość Ursynowa

Wyzwania technologiczne

Energetyka odnawialna to nie tylko instalacje PV. To 
również instalacje mikro turbin wiatrowych. Dla 
Wspólnoty Beli Bartoka, na Warszawskim Ursynowie, 
zaprojektowaliśmy posadowienie 4 turbin o mocy 
znamionowej 2 kW każda. Największym wyzwaniem 
technicznym jest system mocowania turbin na dachach 
płaskich.

SPIN E+ 

SPIN E+ to zespół kreatywnych ludzi, którzy 
znajdują rozwiązania energetycznej 
przyszłości. Tej bliskiej i dalszej. Energetyka 
odnawialna, lotnictwo, elektromobilność to 
nasza pasja. Tworzymy unikalne technologie.



SYSTEM MOCOWANIA NA 

DACHACH PŁASKICH 

Urządzenia techniczne do wysokości 3 metrów można stawiać na dachach bez 
pozwolenia 

Największym wyzwaniem przy posadowieniu mikro 

turbin wiatrowych typu ARC 450 na dachach płaskich 

jest ograniczenie oddziaływania pracy turbiny na 

konstrukcję dachu. Pod spodem przecież mieszkają 

ludzie. Opracowaliśmy uniwersalny i powtarzalny 

system mocowania. 

SPIN E+ 



PRZYSZŁE LOKALIZACJE  

NA URSYNOWIE i W WARSZAWIE I … 

Obecne zapytania ofertowe: 

AVIA – 30 mikroturbin 2 kW, 

PKP – 5 mikroturbin 2 kW na 

Dworcu Centralnym, 

Zamieniecka – 4 mikroturbiny 2 kW. 

i n n o g y u r u c h o m i ło w łaśn i e 

kampanię reklamową dla swoich 

odbiorców biznesowych.  

W najbliższy czwartek, 26 września 

br. Rada Warszawy ma przyjąć 

uchwałę wspierającą OZE w tym 

mikroturbiny wiatrowe. 

SPIN E+ 



Aerodynamika

-  Cicha praca
-  Niska prędkość liniowa łopaty
-  Samodzielny start od 1 m/s
-  Zminimalizowane opory aerodynamiczne
-  Praca niezależnie od kierunku wiatru - 

wykorzystanie krótkich podmuchów

Mikro elektrownie wiatrowe o pionowej osi obrotu  

Generator

-  Brak rdzenia- brak szkodliwego momentu 
startowego 

-  Duża średnica - brak przekładni i strat na niej 
-  Kompozytowa konstrukcja- niska masa 
-  Magnesy neodymowe - wysoka wydajność 

-  Kompozyty lotnicze- lekkość i wytrzymałość 
konstrukcji

-  Odporność na warunki atmosferyczne
-  Brak mechanizmów ustawiania się do wiatru, brak 

mechanicznej zmiany kąta łopat- brak szkodliwych 
oporów, brak przeglądów, wymian itp.

-  Elementy mechaniczne ograniczone do dwóch 
wysokiej klasy łożysk- nie ma co się zepsuć

 

-  Układ oparty na dwóch mikroprocesorach
-  Sterowanie częstotliwością generatora- kontrola 

turbiny do 1 RPM i do 1 W
-  Możliwość omijania częstotliwości 

rezonansowych
-  Możliwość dokładnej analizy i zapisu 

parametrów turbiny
-  Autonomiczny układ hamulca bezpieczeństwa

Konstrukcja Układ sterowania

SPIN E+ 



PARAMETRY TECHNICZNE 

TURBINY 2 kW 

2 000 W - maksymalna moc pracy stałej 

2 400 W - maksymalna moc chwilowa 

2600 mm  - wysokość wirnika 

1800 mm  - średnica wirnika 

71 kg  - ciężar turbiny 

0-140 rpm  - zakres prędkości obrotowych 

<37 dB  - poziom hałasu 

mechaniczny, bezwładnościowy  - hamulec automatyczny 

mikroprocesorowe  - sterowanie 

rezystory  20Ω/2000W  - odbiornik nadmiaru mocy 

On grid 50 Hz, 230 V  - Inwerter 

E12/15  - maszt 

kabel YKY  - przewód przyłączeniowy do pomieszczenia sterownika 

4 x 2,5mm²  - przekrój kabla dla odległości do 30 m 

4 x 4mm²  - przekrój kabla dla odległości pow. 30 m do 80 m   



PRODUKCJA ENERGII

Wykres przedstawia roczną 
produkcję energii mikrowiatraka 

Areocopter 450 o mocy 2 kW  
z podziałem na miesiące. 
(Dane pochodzą z mikrowiatraka 

zainstalowanego w Warszawie, Służewiec, 
przy ul. Cybernetyki.  

Produkcja roczna 2 876,24 kWh.) 



PARAMETRY TECHNICZE 

TURBINY 6 kW 

5 000 W - maksymalna moc pracy stałej 
6 000 W - maksymalna moc chwilowa 

5 000 mm  - wysokość wirnika 

3 000 mm  - średnica wirnika 

156 kg  - ciężar turbiny 

0-120 rpm  - zakres prędkości obrotowych 
<37 dB  - poziom hałasu 

mechaniczny, bezwładnościowy  - hamulec automatyczny 

mikroprocesorowe  - sterowanie 

rezystory  20Ω/2000W  - odbiornik nadmiaru mocy 

350 VDC  - wyjście 
bezrdzeniowy tarczowy - typ generatora 



PRODUKCJA
ENERGII 

ZE ŹRÓDEŁ 
OZE

Wykres przedstawia porównanie 
miesięcznej produkcji energii  
z instalacji PV o mocy 6 kWp 

 i mikrowiatraka Areocopter 1 500  
o mocy 6 kW.



ENERGIA 

DLA 

TWOJEGO ZOE 

Wyobraź sobie, że przez najbliższych kilka lat nie będziesz kupował paliwa do 
swojego samochodu. Czy to możliwe? Tak, dzięki kompaktowej mikroelektrowni 

wiatrowej ARC 450. 

SPIN E+ 


