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HELIOZEFIR D21-P100-T36 Dane techniczne
(Błędy druku i zmiany techniczne zastrzeżone: 01/2022) 

Część wiatrowa: parametry główne 
Srednica wirnika 21m 
Moc nominalna 100kW 
Prędkość obr. nominalna 11,4m/s 
Prędkość startowa 3.0m/s↑  und 15m/s↓  (10 min) 
Prędkość wyłączenia 2.0m/s↓  und 20m/s ↑ (10min) 
Wysokość osi wirnika 36m 
Klasyfikacja elektrowni II (EN61400-1:2005) 
Poziom głośności Lw < 83 dB (EN ISO 3746:2011-3) 

WIRNIK 
Rodzaj aktywne ustawianie łopat 
Zakres prędkości obrotowej 15 ÷62 1/min 
Kierunek obrotów prawy 
Materiał Kompozyt szklano-poliestrowy 
Liczba łopat 3 

GENERATOR 
Rodzaj PMG - 400V AC, 50Hz 
Moc nominalna 110kW 
Prędkość obr. nominalna 50 1/ min 
Napęd bezprzekładniowy 

ORIENTACJA NA WIATR 
Rodzaj Aktywny- napęd: motoreduktor 
Łożysko gondoli Łożysko wieńcowe z uzębieniem wew. 

Funkcje dodatkowe Aktywna kontrola skręcania kabli 

Ciężary i wymiary System bezpieczeństwa 
Srednica wieży Ø1420mm / Ø2032mm  Ograniczenie mocy Sterowanie kątem natarcia łopat 

Wysokość wieży 34,4m, dwuczęściowa Hamulec Tarczowy na wale głównym 

Ciężar wierzy 15,64T, drabina wewnętrzna System bezpieczeństwa Projekt typu “fail-safe” 

Gondola BxTxH 1420x4280x2050mm SYSTEM STEROWANIA 
Ciężar gondoli 6.2T (bez łopat) Rodzaj Specjalny system sterowania ZEFIR μP 

Długość łopat 9.6m Lokalizacja W szafie umieszczonej w wieży 

Ciężar łopaty 280kg Zdalny monitoring ZEFIR SCADA 

Szafa sterująca BxTxH 800x300x1200mm Rodzaje pracy 

Ciężar szafy sterującej 90kg Na sieć wydzieloną 
Aku 24V DC, 48V DC lub grzałki 3x100kW, 
400V– Regulator obciążenia P100kW                

Inwerter Cleanverter 
100TL 

BxTxH (800x800x1700)mm/550kg Równolegle z siecią Własne potrzeby/zasilanie sieci 
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HELIOZEFIR D21-P100-T36 Dane techniczne
(Błędy druku i zmiany techniczne zastrzeżone: 01/2022) 

Część PV: parametry główne 

Moc 71 kWp 

Orientacja 2-osiowy system śledzenia

Inwerter Cleanverter PV 80 

Typ modułów PEM.WS-445 Half-CELL 

Ilość modułów 156 Stück 

SYSTEM BEZPIECZENSTWA 
Dwa niezależne systemy wyłączania awaryjnego, które współpracują z energią resztkową turbiny 

wiatrowej, zapewniają bezpieczeństwo hybrydowego systemu serii HELIOZEFIR dzięki czemu nie jest wymagana 
dodatkowa energia. System radzi sobie bez tzw. „dumpload” (obciążenie równoważne). System awaryjny 
uruchamia się automatycznie w momencie przerwania zasilania turbiny wiatrowej. W przypadku awaryjnego 
wyłączenia pierwszy system ustawia łopaty wirnika w bezpiecznej pozycji. W tym celu moc obracającego się 
jeszcze wału głównego jest przekształcana w energię mechaniczną i wykorzystywana do sterowania łopatami 
wirnika w celu doprowadzenia ich do pozycji zatrzymania. Jest to bardzo prosta, niezawodna technika, która 
została wypróbowana i przetestowana w długotrwałym działaniu. Drugi system składa się z dwóch niezależnych 
zacisków hamulców tarczowych. Każdy zacisk ma wystarczający moment obrotowy, aby zatrzymać wirnik w 
sytuacji awaryjnej. Zródłem energii są sprężyny taśmowe. Podczas normalnej pracy silnik krokowy utrzymuje 
hamulec w stanie otwartym. W tym stanie silnik krokowy wymaga zasilania 24 V DC. Gdy tylko dopływ energii 
zostanie przerwany, układ hamulcowy uruchamia się automatycznie. Każdy zacisk ma własny, sterowany 
mikroprocesorem system monitorowania obwodu elektrycznego, który kontroluje zużycie klocków 
hamulcowych. Systemy wyłączania awaryjnego są uruchamiane w następującej kolejności przez:  

- system sterowania instalacją sterowany mikroprocesorem
- oddzielny elektryczny system sterowania nadmierną prędkością wirnika
- niezależny system sterowania w przypadku przepięcia generowanego przez generator PM
- naciskając przycisk stop na panelu sterowania lub uruchomienie polecenia stop przez Internet (z

komputera, telefonu komórkowego itp.) lub przez odłączenie systemu od sieci za pomocą wyłącznika
głównego.

Podczas normalnej pracy sterownik systemu monitoruje ograniczenie prędkości i kontroluje nachylenie
łopat wirnika. 

Systemy hybrydowe serii HELIOZEFIR są standardowo wyposażone w urządzenie odgromowe i 
przeciwpożarowe. 
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ZDALNY MONITORING 

Elektrownia posiada internetowy system zdalnego monitorowania i sterowania ZEFIR-SCADA, który umożliwia 
operatorowi i producentowi stały dostęp do aktualnych i historycznych parametrów pracy. Oprócz możliwości 
zdalnego wyłączenia i ponownego uruchomienia systemu, można sprawdzić aktualne dane pogodowe i 
wywołać różne dane dla dowolnie wybranych okresów czasu. Dzięki nowoczesnej technologii internetowej 
dostęp do systemu jest możliwy zarówno z komputera stacjonarnego, jak i z telefonów komórkowych lub 
tabletó. Bezpieczeństwo przesyłanych danych gwarantuje dynamiczne 256-bitowe szyfrowanie przekazu 
danych. 

ZASTOSOWANIE 

System hybrydowy HELIOZEFIR D21 przeznaczony jest przede wszystkim do systemów zasilania poza 
publiczną siecią elektroenergetyczną. Z reguły w tych lokalizacjach jest mało wiatru dlatego część wiatrowa 
systemu wyposażona jest w duży wirnik (średnica do 21m). System może być wyposażony w baterię 
akumulatorów z kontrolą ładowania i rozładowania. Pojemność baterii dostosowuje się do poborów 
szczytowych mocy oraz czasowej charakterystyki zapotrzebowania na energię. 
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