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*wirnik wraz z generatorem                 **dla prêdkoœci wiatru 13,5 m/s                        ***opcjonalnie

2

2600 mm

71 kg*

450 dm

1800 mm

0 - 140 rpm

<37 dB

24 V lub 48 V (DC)***

24 V lub 48 V***

2000 W**

2400 W

kwasowo - o³owiowe

4 x 200 Ah

mikroprocesorowy

wysokoœæ wirnika

ciê¿ar turbiny

powierzchnia czynna

œrednica wirnika

zakres prêdkoœci obrotowej

poziom ha³asu

napiêcie wyjœcia na odbiornik

napiêcie zestawu akumulatorów

maksymalna moc pracy sta³ej

maksymalna moc chwilowa

zalecane akumulatory

zalecana pojemnoœæ akumulatorów

sterownik

sprzêg³owyhamulec mechaniczny
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DANE TECHNICZNE

Producent zastrzega sobie mo¿liwoœæ wprowadzania zmian konstrukcyjnych mog¹cych mieæ 
wp³yw na podane parametry urz¹dzenia.

ARTBAU WIND
 01-365 Warszawa, ul.Kruszyñska 40A
tel.:+48 22 353 57 51     www.a-wind.pl

e-mail: artbau@post.pl, k.wojcik@artbau.pl 

2

2600 mm

71 kg*

450 dm

1800 mm

0 - 140 rpm

<37 dB

24 V lub 48 V (DC)***

24 V lub 48 V***

2000 W**

2400 W

kwasowo - o³owiowe

4 x 200 Ah

mikroprocesorowy

wysokoœæ wirnika

ciê¿ar turbiny

powierzchnia czynna

œrednica wirnika

zakres prêdkoœci obrotowej

poziom ha³asu

napiêcie wyjœcia na odbiornik

napiêcie zestawu akumulatorów

maksymalna moc pracy sta³ej

maksymalna moc chwilowa

zalecane akumulatory

zalecana pojemnoœæ akumulatorów

sterownik

sprzêg³owyhamulec mechaniczny

A
e

ro
co

p
te

r 
4

5
0

DANE TECHNICZNE

Aerocopter® 450 powstaù w wyniku 
kilkuletnich badañ, prowadzonych przez 
wybitnych naukowców z wiodàcych 
wyýszych uczelni technicznych oraz 
oúrodków naukowo-badawczych, przy 
udziale projektantów z jednostek 
rozwojowych sektora przemysùowego.
Dziæki unikalnej konstrukcji Aerocopter® 450 
naleýy do najnowoczeúniejszych urzàdzeñ, 
przetwarzajàcych energiæ wiatru na energiæ 
elektrycznà.
Aerocopter® 450 jest jednym z najbardziej 
wydajnych urzàdzeñ tego typu na úwiecie.

Wirnik o charakterystycznym ukùadzie ùopat, 
zostaù zaprojektowany z wykorzystaniem 
symulacji numerycznych, zweryfikowanych w 
procesie  badañ modelowych, 
przeprowadzonych w tunelu 
aerodynamicznym. W konstrukcji 
turbozespoùu Aerocopter® 450 wykorzystano 
nowoczesne materiaùy kompozytowe o 
wysokich parametrach wytrzymaùoúciowych, 
stosowane we wspóùczesnym przemyúle 
lotniczym oraz kosmicznym. Dziæki takiemu 
rozwiàzaniu, Aerocopter® 450® moýe 
wytwarzaã energiæ elektrycznà z wiatru o 
niewielkiej prædkoúci.

Aerocopter® 450 wytwarza energiæ 
elektrycznà z wykorzystaniem technologii 
magnesów neodymowych. 
Aerocopter® 450 wyposa¿ony jest w cyfrowy 
sterownik z dwoma mikroprocesorami oraz 
specjalistyczne oprogramowanie. 
Bezpieczeñstwo uýytkowania zapewnia 
czterostopniowy system kontroli pracy.
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