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Az eredeti használati utasítás felülvizsgálati státusza 

Felülvizsgálat dátuma: ............................................................................ 2018.07.24. 

A szélturbina-rendszer telepítésének és üzemeltetésének feltételei 
Kérjük, győződjön meg arról, hogy: 
- A szélturbina-rendszert megfelelően képzett személy megfelelően felállította. 
- A kezelőszemélyzet minden tagja elolvasta és teljes mértékben megértette az eredeti 
használati utasítás ezen fordítását. 
- A szélturbina-rendszer megfelelően karbantartott és javított. 
Az utasítás elérhetősége 
Tartsa mindig kéznél a használati utasítás ezen fordítását, hogy a szélturbina-rendszeren vagy 
a szélturbina-rendszerrel dolgozó valamennyi személy hivatkozhasson rá. 
 

Rendeltetésszerű használat 
 

Műszaki adatok 
- A szélturbinarendszer kizárólag "kis szélturbinarendszerként" (SWTS) használható az EN 
61400-2 szabvány szerinti energiatermelésre. 
- A szélturbinarendszer csak a névleges teljesítménynek megfelelően és a jóváhagyott 
szélosztályban üzemeltethető (lásd a műszaki adatokat). 
- Az eredeti használati utasítás betartása, valamint a karbantartási és javítási utasítások 
betartása a rendeltetésszerű használat elengedhetetlen feltétele. 
 
Előrelátható helytelen használat 
A rendeltetésszerű használattal ellentétesnek minősül minden olyan használati forma, amely 
eltér a fent leírt használati módoktól vagy meghaladja azokat. A gyártó nem vállal felelősséget 
az ilyen használatból eredő károkért. 
A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés megváltoztatása, valamint a nem megfelelő 
összeszerelés, telepítés, üzembe helyezés, üzemeltetés, karbantartás vagy javítás esetén. 
Pótalkatrészként vagy tartozékként csak a gyártó által szállított eredeti alkatrészek 
engedélyezettek. A nem a gyártó által szállított pótalkatrészeket vagy tartozékokat nem 
vizsgálták meg működés szempontjából, és azok károsan befolyásolhatják a megbízhatóságot. 
A gyártó nem vállal felelősséget a nem jóváhagyott pótalkatrészek vagy tartozékok 
használatából eredő károkért. 
Az észszerűen előrelátható helytelen használat magában foglalja: 
- A gyártó specifikációján kívüli üzemeltetés 
- A szélturbina-rendszer minden olyan módosítása vagy megváltoztatása, amelyhez nem adta 
meg a gyártó írásbeli jóváhagyását. 
- Az eredeti alkatrészeitől eltérő alkatrészek használata. 
- Nem jóváhagyott SWTS osztályokban történő üzemeltetés. 
- Üzemeltetés erős szélben vagy hurrikánban. 



 
 



 
 



 
 
Töltésvezérlő  
A szél/nap hibrid töltésvezérlő a szélturbina és a napelemek intelligens vezérlője, amely 
egyszerre vezérli. A csúcskategóriás készülék felügyeleti rendszerként is használható. A 
szélgenerátor/ napelem kombinációval az akkumulátor biztonságos és hatékony töltésére és 
vezérlésére szolgál. 
Diszkrét megjelenésével, egyszerű működésével és beépített védelmi funkcióival ez a 
készülék magas hatásfokkal és alacsony üresjárati veszteségekkel rendelkezik. A vezérlő ezen 
változata jelentősen növeli az egész rendszer, különösen az akkumulátorok élettartamát és 
stabilitását. 
Ezenkívül a vezérlőszekrényben lévő vezérlőelektronika figyeli a rendszer feszültségét, és 
maximális túlfeszültség esetén lefékezi a szélturbinát. 
A különleges funkciókat és a termékinformációkat az alábbiakban soroljuk fel: 
- külső és kiváló minőségű, szilárd alkatrészek használata 



- a vezérlő élettartamának növelése 
- mikroprocesszor vezérelt töltés integrált feszültség- és áramkorlátozással. 
 

 
 
Megengedett üzemeltetési és tárolási feltételek  
Tárolás 
- Környezeti hőmérséklet: - 15 és +40°C között  
-Tárolási hely: Száraz, fagymentes 
Üzemeltetés 
Környezeti hőmérséklet: -25 és +40°C között 
Felhasználási hely: Max. SWTS III. osztály az EN 61400-2 szabvány szerint. 
 
Biztonsági információk 
A felhasználó által végzett módosítások vagy változtatások 
A szélturbina-rendszer megfelel a 2006/42/EK európai gépekre vonatkozó irányelvnek, 
feltéve, hogy kizárólag eredeti alkatrészek kerülnek felhasználásra, és megfelelő felállítás 
mellett. Más gyártók alkatrészeinek használata, valamint a szélerőműrendszer felhasználó 
általi módosítása vagy megváltoztatása tilos, és a megfelelőségi nyilatkozat érvénytelenségét 
vonhatja maga után! 
Személyi követelmények 



A szélturbina-rendszeren végzett minden munkát csak szakképzett személyek végezhetnek! 
Ezeknek a személyeknek a munka elvégzése előtt meg kell ismerniük a biztonsági 
berendezéseket és előírásokat. 
 
A rendszer használatának előkészítése  
Szállításkori állapot: A szélturbina-rendszert szétszerelve szállítják.  
 
A felhasználás helyén fennálló követelmények: megengedett szélosztály, alapterület és 
minimális távolságok. 
A helyi szélosztályokkal kapcsolatos információkért kérjük, forduljon az illetékes hatóságokhoz 
vagy a legközelebbi meteorológiai központhoz. 

 
 
A felhasználási helynek akadálymentesnek kell lennie, vagy a szélturbinát megfelelő 
magasságban kell felállítani. Akadályok alatt házak, sövények, fák, dombok értendők. 
 
Szélkerék felállítása 



 
 
Az alkatrészek kicsomagolása 
Óvatosan nyissa ki a csomagolást. 
Ellenőrizze a szállítmány teljességét. 
Válassza szét a csomagolóanyagot, és ártalmatlanítsa azt egy környezetbarát módon. 
 
  



 
Telepítés 

 
 
- A telepítéshez válasszon védett helyet. 
- Illessze a lapátot (1) lapos oldalával a tengelycsapágyhoz (2). 
- Rögzítse M8x45 csavarral, anyával. 
- Csavarja fel a további M8x45 csavart, és kézzel húzza meg. 
- Rögzítse a csövet (3) M8x60-as csavarral a generátorházhoz. 
- Csavarozza az orrot (4) a tengelycsaphoz M8x75 csavarral. 
- Csavarozza a farokrészt (5) a rúdhoz M8x60 csavarral. 
- Dugja be a 37 mm-es csövet árboccsatlakozóként. 
 

 
 

• Mozgassa a rotort Y pozícióba.  
• Óvatosan engedje ki a rotorlapátot.  



• Figyelje meg, hogy a rotor melyik irányba fordul (a nehezebb rotorlapát lefelé esik).  
• Ismételje meg az eljárást mindhárom pozícióban, hogy megállapítsa, melyik 

rotorlapát nincs egyensúlyban.  
• Ellenőrizze a szélturbina lapátok egyensúlyát.  
• Húzza meg az összes csavart.  
• Ellenőrizze újra az egyensúlyt.  
• Az összes csavart rögzítse.  

 

Csatlakoztassa a háromvezetékes kábelt és a szükséges hosszúságú kábelt a generátorhoz. 
Gondoskodjon megfelelő feszültségmentesítésről.  



 
 

• Húzzon egy megfelelő csövet a kábel minden vezetékére. 	
• Csavarja és forrassza a kábel minden vezetékét a generátor vezetékéhez. 	
• Húzza a csövet a forrasztási kötés fölé. 	
• Tekerje be az egyes vezetékeket textil szigetelőszalaggal. 	

A szélturbina felállítása 	
Rögzítse a szélturbinát a toronyhoz. Vigyázzon, hogy a kábel ne sérüljön meg. Csavarozza a 
szélturbinát a toronyhoz. 
Állítsa fel a tornyot függőlegesen. 
Rögzítse a függőleges tornyot a tartókötelekkel.  



	

Normál működés 	
Az iSTA Breeze töltésszabályozó működtetésével kapcsolatos információkat a külön 
használati utasításban találja. 	

A szélturbina rendszer bekapcsolása  
Nyomja meg a vészleállító gombot vagy oldja ki a fék gombot a töltésvezérlőn. A 
töltésvezérlőn lévő gyorsan villogó piros LED kialszik.  

A szélturbinarendszer áramot szolgáltat.  

Újraindítás vészhelyzet után  
Győződjön meg róla, hogy a hibát elhárították. Kapcsolja be a szélturbina- rendszert.  



Szélturbina rendszer leállítása, vészleállítás  
Nyomja meg a szélturbina és a töltésvezérlő közötti vészleállító gombot. A szélturbinát a 
töltésvezérlőn keresztül rövidre zárjuk. 
A szélturbina fékezett.  

Ideiglenes leállás  
Nyomja meg a „Charge controller OFF” gombot a töltésvezérlőn. A működés megszakad.  

Hosszan tartó leállás  
Nyomja meg a „Charge controller brake OFF” gombot a töltésvezérlőn. A szélturbinát a 
töltésvezérlőn keresztül rövidre zárjuk. 
A szélturbina fékezett. 
Óvatosan döntse meg a szélturbinát. Tisztítsa meg a szélturbinát.  

Karbantartás 
Biztonsági óvintézkedések a karbantartási munkák során  
Állítsa le a szélturbina rendszert Óvatosan döntse meg a tornyot.  

 



 

 



 


