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POMYSŁ 
Genialnie proste

Mniej komponentów, lepsze wyniki, 
urządzenia niewymagające większej 
konserwacji

VENSYS ENERGY AG z siedzibą w Neunkirchen,  
w Niemczech, rozwija i produkuje 
bezprzekładniowe elektrownie wiatrowe. Naszą 
cechą są bardzo wydajne turbiny wiatrowe  
z wielobiegunowym generatorem wzbudzanym 
magnesami trwałymi, niewymagający częstej 
konserwacji pas zębaty, służący do ustawiania 
łopat wirnika, proste chłodzenie generatora i pełen 
konwerter energii, dzięki któremu można spełnić 
szeroki zakres różnych wymagań sieci.

Własny design opiera się na kilku najwyższej 
jakości, trwałych elementach konstrukcyjnych.  
Wysoki współczynnik sprawności i niewielkie  
nakłady na konserwację, jak również  
kompaktowa konstrukcja i niezużywające się  
systemy, gwarantują dodatkowy uzysk energii.  

Od podstawy wieży do końcówki 
łopaty wirnika - wszystko z jednego 
źródła

Wszystkie podstawowe komponenty turbin wia-
trowych VENSYS są rowijane przez naszych 
doświadczonych inżynierów i produkowane 
w różnych zakładach produkcyjnych grupy  
VENSYS. Na przykład, pełen konwerter energii  
i Pitch System produkowane są przez VENSYS 
Elektrotechnik z siedzibą w Diepholz. Natomiast 
montaż wielobiegunowego generatora odbywa  
się w Neunkirchen. Nasze łopaty wirników dla  
różnych klas wydajności są produkowane przez  
E-Blades Technology, naszą spółkę córkę w Hiszpanii.

To współdziałanie idealnie dopasowanych  
kluczowych komponentów w połączeniu  
z naszym własnym sterowaniem systemowym 
jest gwarancją niezawodnej techniki maszynowej
– Made by VENSYS.

»Duch innowacyjnego rozwoju towarzyszy VENSYS od trzech dekad. 
Konsekwentnie zoptymalizowana technologia jest podstawą wysokiej 
wydajności, bezpieczeństwa operacyjnego i dostępności.«

Dypl. Inż. Jürgen Rinck, prezes zarządu

ŁOPATA WIRNIKA

PEŁEN KONWERTER ENERGII

Energoelektronika

PRACE BADAWCZO-
ROZWOJOWE 

PITCH-SYSTEM

mechaniczny +
elektryczny

GENERATOR

KONTROLA 
SYSTEMU
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HISTORIA
Sukces technologiczny dzięki innowacjom  

Dekady doświadczeń w technologii 
magnesów trwałych

Firma VENSYS jako przekazanie gospodarce kra-
ju osiągnięć naukowo - technicznych (ang. spin-
off) Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Kraju 
Saary zrewolucjonizowała za pomocą nowej kon-
cepcji technologię generowania energii z wiatru. 
Od samego początku skupiliśmy się na rozwoju 
bezprzekładniowych turbin wiatrowych. 

Wraz z założeniem firmy VENSYS Elektrotechnik 
GmbH w 2008 r. pchnęliśmy do przodu rozwój    
i produkcję dostosowanych do potrzeb klientów 
systemów konwerterów i sterowania ustawieniem 
łopat wirnika. Nasza własna fabryka łopat wirnika 
E-Blades Technology w Hiszpanii, założona w 2016 
roku, rozszerza zakres produkcji własnych podsta-
wowych komponentów VENSYS.

Zalążek zaawansowanej generacji 
energii wiatrowej na całym świecie

Od 2003 roku nasi międzynarodowi partnerzy  
licencyjni zapewniają ekspansję w sektorze ener-
getyki wiatrowej na rynkach rozwijających się. 
Dlatego też technologia VENSYS była wielokrot-
nie testowana w najcięższych warunkach otocze-
nia. Ciągłe, globalne doświadczenie przekłada się 
na konstruktywną poprawę i zoptymalizowaną 
wydajność.

Bliskość badań i silny rozwój sprawiają, że 
VENSYS jest poszukiwanym partnerem w pro-
jektach pilotażowych. Najlepszy przykład: Dre- 
wniana wieża Timber-Tower została zrealizowana 
z turbiną VENSYS 1.5 MW.

Centrala firmy VENSYS w Neunkirchen, w Niemczech. 

… wszystko pod jednym dachem w centrali 
w Neunkirchen w Niemczech.

Badania, rozwój, 
produkcja…



6 7

KAMIENIE MILOWE
Od 1990 roku  

1997

Rozwój bezprzekładniowej 
elektrowni wiatrowej –  

w Niemczech zostaje urucho-
miony prototyp GenesYs 600 

2000

Założenie 
VENSYS Energiesysteme 

GmbH & Co KG

1990 2000 2010 2020

1990

Utworzenie Grupy Badawczej 
„Energia wiatrowa“ 

w Wyższej Szkole Nauk 
Stosowanych w Saarbrücken 

(HTW)

GRUPA BADAWCZA 
Pomysł i rozwój produktu

ROZWÓJ
Wprowadzenie produktów na rynek przez licencjobiorców

PRODUCENT
Produkcja i sprzedaż elektrowni wiatrowych

Moc zainstalowana z technologią VENSYS na całym świecie* 

Nowy obiekt  
produkcyjny 

w Neunkirchen 
(Niemcy)

20092003

Goldwind 
(Chiny) zostaje 
licencjobiorcą 

2011

Lider światowego rynku 
w dziedzinie 1.5 MW 
bezprzekładniowych 

elektrowni wiatrowych

W Niemczech włączone 
do eksploatacji zostają 

pierwsze elektrownie wia-
trowe o mocy 

1.5 MW

Przekształcenie 
w  VENSYS Energy AG

Nowi licencjobiorcy: 
ReGen Powertech (Indie)  
i IMPSA Wind (Brazylia)

2007

2008

Utworzenie VENSYS  
Elektrotechnik GmbH

Goldwind dołącza do  
VENSYS Energy AG

2002

Przystąpienie Hugo 
Denkera, pioniera w branży 

energetyki wiatrowej

2004

Eozen (Hiszpania) 
zostaje licencjobiorcą

W Niemczech i w 
Chinach zostaje 

uruchomiona 
turbina wiatrowa 
VENSYS o mocy 

2.5 MW

2010

Zostaje wzniesiony 
prototyp pierwszej 
3 MW platformy 

VENSYS

2015
2019

Został wzniesiony prototyp 
pierwszej elektrowni  

wiatrowej VENSYS 136  
z łopatami wirnika własnej 

produkcji 

2016

Nowe miejsce produkcyjne 
do wytwarzania łopat wirnika 

w Grenadzie (Hiszpania)

2020

Platforma 5S 
Wspólny 
rozwój 

z Goldwind

50 GW*

33 GW*

19 GW*

13 GW*

5 GW*

1 GW*
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OSIĄGNIĘCIA
Rozwój, produkcja, optymalizacja

Produkty opatrzone znakiem 
niemieckiej technologii

Własna inżynieria w naszej głównej siedzibie  
w Niemczech stanowi łącznik pomiędzy ciągłym 
rozwojem a szybkim transferem do produktów 
VENSYS. Produkcja seryjna odbywa się zgodnie  
z ideą firmy. Przywiązujemy dużą wagę do wysokiej 
jakości, trwałych komponentów, solidnego wyko-
nania i kompleksowego zarządzania jakością. Nasza 
koncepcja produkcyjna daje nam również  
możliwość elastycznego dostosowywania się do 
konkretnych projektów i krótkich terminów dostaw 
zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Turbiny wiatrowe z niemieckiego zakładu produk-
cyjnego znajdują się w operacji w Niemczech,  
Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, 
w USA, Kanadzie, na Cyprze, w Egipcie i Białorusi. 
Kolejne rynki są w trakcie ekspansji. 

Wartość dodana dzięki indywidualne-
mu zarządzaniu projektami

Projekty energetyki wiatrowej VENSYS 
charakteryzują się orientacją na klienta - od plano-
wania dostosowanego do indywidualnego przy-
padku po dostosowane do potrzeb konfiguracje 
turbin oraz wsparcie w trakcie trwania całego 
okresu użytkowania.  Dostarczamy warianty pro-
duktów dla każdego środowiska i umożliwiamy 
dostosowanie projektu do złożonych wymagań 
lokalizacyjnych.

Naszą mocną stroną jest indywidualne podejście 
do każdego projektu. Obejmuje to zarówno małe 
farmy wiatrowe przez dostarczanie energii na po-
trzeby własne firm oraz włączania interesów lokal-
nych społeczności. Wyróżniające się rozwiązania 
techniczne wynikają z bezpośredniego kontaktu 
z naszym know - how oraz szybkiej decyzyjności. 

Produkcja platformy VENSYS w centrali firmy w Neunkirchen w Niemczech.

Elastyczna produkcja w małych seriach - 
zawsze blisko klienta i nowych rozwiązań. 
Tutaj, np. VENSYS 77 z drewnianą wieżą 
firmy TimberTower.

Indywidualne zarządzanie  
projektami na całym świecie. 
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RODZINA FIRM VENSYS 
Silny sojusz

Zintegrowane rozwiązania o dużej wartości dodanej

Nasze firmy łączą w sobie wszystkie umiejętności potrzebne do dostarczania zintegrowanych  
systemów energii wiatrowej. Spółki zależne uzupełniają naszą podstawową ofertę w zakresie 
całościowych rozwiązań specyficznych dla danego projektu o wysoką funkcjonalność. Wiedza kilku 
specjalistów przepływa w turbinach wiatrowych, które są zoptymalizowane na całym świecie dzięki 
elastycznym opcjom. 

VENSYS wykorzystuje rosnący pionowy zakres produkcji do skoordynowanego dalszego rozwoju  
centralnych komponentów elektrowni wiatrowych. Ułatwia to adaptację urządzeń w zarządzaniu  
projektami zorientowanymi na klienta, jak również przyszłościowe rozwiązania hybrydowe.

Korzyści w całym łańcuchu dostaw

W całym łańcuchu dostaw i w całym cyklu życia instalacji mamy wpływ na wysoką jakość, niezawodną 
dostępność i wysoką efektywność ekonomiczną. Nasza własna produkcja zwiększa niezawodność 
dostaw. Decydującą zaletą dla naszych klientów jest płynne współdziałanie wszystkich komponentów 
serwisowych - od planowania i uruchomienia w oparciu o potrzeby po niezawodny serwis z jednej ręki.

VENSYS Energy AG (Niemcy)

Siedziba główna i interfejs grupy VENSYS:  
Badania, rozwój i produkcja skoncentrowane  
w jednym miejscu | Rok utworzenia: 2000

VENSYS Elektrotechnik GmbH (Niemcy)

Produkcja pełnowymiarowych konwerterów  
energii, układów regulacji kąta natarcia łopat  
wirnika (Pitch System) oraz komponentów  
elektronicznych | Rok utworzenia: 2008

ReNeCt GmbH (Niemcy)

Specjalista w zakresie integracji sieci, wspiera 
planowanie, analizę i certyfikację systemów  
wiatrowych i fotowoltaicznych |  
Rok utworzenia: 2012

VENSYS Energy AG S.A. Oddział w Polsce

Baza sprzedaży i serwisu dla Polski i Europy 
Wschodniej; montaż i obsługa techniczna turbin 
wiatrowych VENSYS | Rok utworzenia: 2015

E-BLADES Technology S.L. (Hiszpania)

Produkcja łopat wirnika, dostosowanych  
do różnych typów platform VENSYS |  
Rok utworzenia: 2016

VENSYS Inc. (USA/Ameryka Północna)

Baza sprzedaży i serwisu dla USA i Kanady; 
montaż i obsługa techniczna turbin wiatrowych 
VENSYS | Rok utworzenia: 2015

VENSYS Elektrotechnik,
Niemcy

VENSYS Energy AG,
Niemcy

ReNeCt GmbH,
Niemcy

VENSYS Polska

VENSYS Inc.
USA

E-Blades Technology, 
Hiszpania

VENSYS KK
Japonia
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PARTNERZY 
Licencjobiorcy VENSYS 

Technologia „made in Germany”
w użyciu na całym świecie

Nasz najważniejszy partner licencyjny Goldwind 
jest ważnym graczem na rynkach energetyki 
wiatrowej. Jako multiplikator wytwarza systemy 
VENSYS dla potrzeb rynków międzynarodowych. 
Goldwind, z 6 lokalizacjami produkcyjnymi  
w Chinach, buduje parki wiatrowe w Azji, USA, 
Ameryce Południowej, Australii i Afryce. 

Turbiny wiatrowe firmy VENSYS z powodzeniem 
działają w 25 krajach na sześciu kontynentach,  
nawet w ekstremalnych warunkach klimatycznych  
i w regionach o słabo rozwiniętej infrastrukturze. 
Wszędzie wspierane przez regionalnie dostoso-
wane usługi i logistykę zorientowaną na klienta.

Synergie silnego 
partnerstwa

Nasz udany model licencji łączy w sobie 
przewagę technologiczną i skok niemieckiej 
firmy inżynieryjnej ze światową produkcją 
oraz wprowadza nasze elektrownie na rynki 
międzynarodowe. 

Jako centrum kompetencyjne firma VENSYS 
dostarcza innowacyjne technologie, know-how 
oraz kompleksowe wsparcie techniczne dla 
międzynarodowej sieci partnerów.

Możliwości naszych partnerów w zakresie pro-
dukcji przemysłowej oraz ich potencjał w zakresie 
rozwoju rynku i logistyki poszerzają nasze zasoby, 
umożliwiając nam realizację własnych, dużych 
projektów w skali globalnej.

Wielokrotnie sprawdzone – Platforma 1.5 MW z firmy 

Goldwind w Chinach na licencji VENSYS

IndieChiny

ReGen Powertech wybudował do teraz ponad 1.200  

elektrowni wiatrowych – wszystkie z technologią VENSYS. 

Transport statkiem segmentów wież do 
projektu farmy wiatrowej składającej się z 10 
elektrowni VENSYS 82 w Rhode Island, USA

Indywidualne zarządzanie  
projektami - na całym świecie.
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Maksymalna wydajność śś

Technologia VENSYS jest zgodna z ideą genero-
wania jak największej ilości energii przy minimal-
nych stratach. Charakterystyczna jest wyraźnie 
większa sprawność z wyższą produktywnością 
oraz rentowność ze względu na maksymalną 
dostępność.

Komponenty niewymagające  
częstej konserwacji 

Firma VENSYS genialnie upraszcza elektrownie 
wiatrowe. Kilka elementów zostało konsekwent-
nie udoskonalonych pod względem wydajności, 
żywotności i zużywalności. Korzyściom 
wynikającym z ograniczenia kosztów produkcji, 
montażu i eksploatacji towarzyszy zwiększenie 
jakości. 

TECHNOLOGIA
Pięć wyróżniających się cech

NAPĘD 

BEZPRZEKŁADNIOWY

TECHNOLOGIA 

MAGNESÓW 

TRWAŁYCH

PEŁEN 

KONWERTER 

ENERGII

CHŁODZENIE 

POWIETRZEM

VENSYS

PITCH SYSTEM

Na Cyprze liczy się prosta i wysokiej 
jakości technologia wymagająca nie-
wielkich nakładów na konserwację. 

Sprawdzone w tysiącach 
urządzeń

2

45

1 3
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Wszystkie zalety 
bezprzekładniowych maszyn        

Elektrownie wiatrowe opracowane przez  
VENSYS pracują bez przekładni podatnych na 
zużycie i wymagających intensywnej konser-
wacji. Oszczędzająązastosowanie kosztownej 
techniki i nie wymagają żadnych szkodliwych dla 
środowiska smarów i materiałów eksploatacyj-
nych. Bezpieczna i ekonomiczna operacja idąąze 
sobąąw parze.

VENSYS łączy zalety bezprzekładniowej techniki 
z koncepcją generatora maszyny synchronicznej 
wzbudzanej magnesami trwałymi. Prędkośćą 
obrotowa rotora przenoszona jest bezpośrednio 
na generator wielobiegunowy – bez strat wzbu- 
dzenia. Technologia bezprzekładniowa i brak po-
trzeby zewnętrznego wzbudzenia generatora 
wpływająąna wzrost wydajności energetycznej. 

Wysoka moc przy niewielkiej 
masie gondoli 

Turbiny wiatrowe firmy VENSYS wyposażone 
są w generator synchroniczny z magnesami 
trwałymi. Wysokiej jakości trwałe magnesy są 
przymocowane do zewnętrznej obudowy wir-
nika. Zmniejsza to straty ciepła w generatorze  
i umożliwia proste i skuteczne chłodzenie.

Zewnętrzny kształt wirnika zapewnia 
kompaktową konstrukcję i maksymalne wyko-
rzystanie objętości gondoli. Na zminimalizowanej 
powierzchni osiągnięto maksymalną średnicę 
generatora – co w dalszym ujęciu przekłada się 
na większą rentowność technologii VENSYS.
 

Napęd bezprzekładniowy bez żadnego ale! Prędkość 

obrotowa rotora przenoszona jest bezpośrednio na 

generator – bez konieczności stosowania przekładni. 

Bezprzekładniowe elektrownie wiatrowe VENSYS 

produkowane są obecnie na kilku kontynentach – jak 

tu przez ReGen w Indiach.

TECHNOLOGIA
Generator

Ważne uzwojenie

Rzut oka na uzwojenie generatora: 
Doskonale nadaje się do zastosowań 
niemal we wszystkich regionach. 

1
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Wysoki współczynnik sprawności = 
większy zysk

VENSYS wykorzystuje w technice energii  wia- 
trowej technologię magnesów trwałych, która 
używana jest również w napędach elektrycznych 
w żegludze wodnej i w pojazdach elektrycznych,  
z dopasowanym do indywidualnych potrzeb pro-
jektem systemu.

Silne generatory VENSYS łączą know-how z trzech 
dekad niezależnego rozwoju technologii z magne-
sami trwałymi. Generatory na platformach o mocy 
2.5  – 6.2 MW są zoptymalizowane pod względem 
wydajności i mają jeszcze większą średnicę przy 
zmniejszonej prędkości obrotowej.

Brak strat wzbudzenia = 
jeszcze więcej energii

W przypadku technologii magnesów trwałych,  
w przeciwieństwie do wzbudzenia elektrycznego, 
wyeliminowane zostały straty energii elektrycz-
nej związane ze wzbudzeniem generatora. Dzięki 
zastosowaniu magnesów trwałych nie ma potrze-
by dostarczania dodatkowej energii elektrycznej 
potrzebnej do wzbudzenia generatora. W elektro-
wniach wiatrowych VENSYS moc zaoszczędzona 
poprzez zastosowanie wzbudzenia opartego na 
magnesach trwałych jest w pełni dostępna jako do-
datkowy uzysk energii. 

Prowadzi to do większej sprawności, zwłaszcza 
w zakresie niskiego i częściowego obciążenia. Po-
nadto moc wzbudzająca nie musi być przenoszona 
przez pierścienie ślizgowe - oszczędza to instalację 
skomplikowanych elementów i redukuje koszty 
zarówno produkcji, jak i obsługi.

Uproszczona ilustracja zasady działania  
generatora z magnesami trwałymi
Magnesy trwałe, trwale zamontowane na prze-
mian w wirniku (zewnętrznym) obracają się 
wokół stojana (tu z trzema uzwojeniami). Wszy-
stkie turbiny wiatrowe VENSYS zbudowane są na 
tej podstawowej zasadzie. 

Obrót

Magnesy trwałe

Stojan

Magnesy trwałe

Wirnik 
(zewnętrzny)

Obrót

TECHNOLOGIA
Technologia magnesów trwałych

Ten magnes w wirniku VENSYS 
oszczędza energię potrzebną do 
wzbudzenia i redukuje masę gondoli. 

Magnes neodymowy 

2
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Odporny na zużycie i niewymagający 
częstej konserwacji napęd pasem 
zębatym

Szczególną techniczną cechą elektrowni wia-
trowych VENSYS jest niewymagający smarowania 
pas zębaty, służący do przestawiania łopat wirni-
ka. Nasz niezwykle wytrzymały system napędowy 
pozwala uniknąć zużycia spowodowanego korozją 
połączeń zębatych. 

Pitch System działa niemal bezobsługowo. Pas 
zębaty jest również niewrażliwy na obciążenia 
udarowe dzięki zastosowaniu specjalnych włókien 
węglowych. W razie potrzeby jest on łatwy do 
wymiany. Silnik o zmiennej prędkości obrotowej 
zapewnia bardzo dobre ustawienie łopat wirnika 
nawet w zakresie częściowego obciążenia. 

Więcej bezpieczeństwa i korzyści 
kosztowych w dłuższym okresie czasu

Potrójna redundancja zwiększa bezpieczeństwo.
W celu bezpiecznego ustawienia łopat, w przypad-
ku awarii sieci – zaniku napięcia, silniki Systemu 
Pitch wyposażono w zasobniki energii (kondensa-
tory). Kondensatory zapewniają wymaganą moc 
również w niskich temperaturach. 

Nasz opatentowany napęd pasem zębatym do 
przestawiania łopat wirnika sprawdza się przez 
ponad dziesięć lat w najróżniejszych miejscach: 
odporny na wilgoć, zanieczyszczenia i zmiany  
temperatur, stałe obciążenia na obszarach silnych 
wiatrów oraz terenach turbulentnych. 
 

Trzykrotnie redundantna regulacja kąta natarcia łopat wirnika VENSYS napędzana przez odporny na zużycie  

i niewymagający częstej konserwacji napęd pasem zębatym.   

TECHNOLOGIA
Regulacja kąta ustawienia łopat wirnika 

Regulacja kąta  
ustawienia łopat
Komponenty VENSYS są trwałe i wyso-
kiej jakości – tu regulacja kąta natarcia 
łopat z napędem pasem zębatym.

3
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Dla najróżniejszych wymagań sieci

Technologia falowników opracowana przez  
VENSYS to kompletny system, który może być 
indywidualnie sparametryzowany, a tym samym 
może elastycznie dostosowywać się do najbar-
dziej różnorodnych wymagań i wytycznych.

Wymagania operatorów sieci elektroenerge-
tycznych czy firm zarządzających energią są 
spełnione w różnych warunkach. Przetworniki  
częstotliwości sprawdziły się na całym świecie, 
nawet w sieciach o słabej infrastrukturze.

Elektronika mocy, w tym przetwornice i trans-
formatory, jest łatwa w konserwacji i oszczędza 
miejsce w podstawie wieży.

Moc czynna i bierna
W zależności od przedstawionych zakresów 
można przy użyciu zewnętrznych wytycznych 
określić odpowiednie moce bierne (Q) w obrębie 
mocy czynnej (P). (Przedstawienie jakościowe)

P (kW)

0,9 cap.0,9 ind.

0,925 cap.0,925 ind. 0,95 cap.0,95 ind.

0 Q (kVAr)

TECHNOLOGIA
Pełen konwerter energii

Przetwornice częstotliwości VENSYS 
obejmują szeroki zakres mocy biernej 
i umożliwiają różnorodną parametryzację. 

Technologia konwertera

4

Wysoka elastyczność i zdolność 
do adaptacji

Możliwość dostarczania energii w przypadku 
zwarcia, szybkie odłączenie od sieci, przetrwa-
nie krótkotrwałych zaników napięcia (LVRT) – to 
są właściwości, które posiadają konwertery 
energii VENSYS do uniwersalnego połączenia  
z siecią elektroenergetyczną.

Moc wytwarzana w generatorze poprowadzo-
na jest do sieci za pośrednictwem 
pełnowymiarowego konwertera energii  
VENSYS, co umożliwia całkowite oddzielenie 
generatora od sieci. Dzięki temu zakłócenia  
i wahania napięcia występujące w sieci elektry-
cznej nie wpływają na charakterystykę pracy 
elektrowni. Ten konwerter energii może 
obsługiwać również słabe sieci elektroenerge-
tyczne. 
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Chłodzenie powietrzem: proste, 
czyste, łatwe w utrzymaniu 

Generator należy do zasadniczych elementów 
każdej elektrowni wiatrowej. Podczas wytwarza-
nia energii elektrycznej zawsze powstaje również 
strata cieplna, która powoduje nagrzewanie się 
uzwojeń miedzianych. Aby uniknąć uszkodzeń 
generatora, konieczne jest odpowiednie odprowa-
dzenie ciepła. VENSYS stawia na proste, wydajne 
chłodzenie powietrzem. Generatory turbin wia-
trowych VENSYS o mocy 1.5 MW chłodzone są 
powietrzem zewnętrznym, przez bezobsługowy 
układ bez ruchomych części. 

W pełni zamknięta i innowacyjnie 
chłodzona

Koncepcja chłodzenia została opracowana dla tur-
bin o mocy 2.5 – 6.2 MW. Rezultat – całkowicie her-
metycznie zamknięty na zewnątrz, aktywny układ 
chłodzenia powietrzem z wymiennikiem ciepła 
powietrze-powietrze. Czyste powietrze, krążące  
w obiegu zamkniętym, przepływa przez uzwojenie 
stojana i odprowadza ciepło z miejsc jego wytwarza-
nia. Zastosowanie zamkniętego układu chłodzenia 
chroni uzwojenie i generator przed wpływem czyn-
ników zewnętrznych, takich jak słone i wilgotne po-
wietrze, kurz i brud.
 

Konsekwentnie przyjazny dla 
środowiska

System równie wytrzymały, co efektywny, który 
nie wymaga w ogóle dodatkowych materiałów 
eksploatacyjnych, jak płyny chłodzące lub oleje. 
Elektrownie wiatrowe VENSYS są zatem odpo-
wiednie także dla miejsc wrażliwych ekologicznie.

TECHNOLOGIA
Chłodzenie generatora

5

powietrze doprowadzane

powietrze odprowadzane

1 WIRNIK

2 GENERATOR

3 GONDOLA

TURBINA WIATROWA O MOCY 1.5 MW
Chłodzenie powietrzem w przypadku turbiny 
wiatrowej VENSYS o mocy 1.5 MW – powietrze 
zewnętrzne prowadzone jest przez specjalne 
kanały chłodzące w obudowie generatora

powietrze doprowadzane powietrze odprowadzane

3

5
4

2

1

1

2

3

1 GENERATOR

2 GONDOLA

3 SILNIK ZEWNĘTRZNEGO OBIEGU  

 CHŁODZENIA

4 WYMIENNIK POWIETRZA

5 SILNIK WEWNĘTRZNEGO OBIEGU  

 CHŁODZENIA

PLATFORMY O MOCY 2.5 – 6.2. MW
Chłodzenie powietrzem w przypadku turbiny 
wiatrowej VENSYS o mocy 2.5  - 6.2 MW z dwoma 
obiegami. 
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Niezawodny w każdej lokalizacji 

Platformy, każda o zmiennej wysokości wieży  
i średnicy wirnika oraz różnych mocach generato-
ra, zapewniają optymalne wykorzystanie potencjału 
wiatru we wszystkich klasach wiatrowych, nawet 
w słabych strefach.

Firma VENSYS buduje również wszelkiego ro-
dzaju systemy wieżowe i dysponuje bogatym 
doświadczeniem w 140-metrowych wieżach hybry-
dowych, a także w montażu pojedynczych śmigieł 
w trudnych warunkach budowlanych. Kolejną zaletą 
jest mała emisja hałasu. 

Optymalizacja projektu

Nasze solidne, sprawdzone światowo systemy są 
pierwszym wyborem nie tylko dla ekstremalnych 
stref klimatycznych i słabej infrastruktury. Kon-
figurowalne przetwornice VENSYS zapewniają 
bezpieczną pracę w każdych warunkach  
sieciowych.

PALETA PRODUKTÓW VENSYS
Właściwe rozwiązanie dla każdego wymagania

ø 70m

ø 82m

VENSYS 1.5 MW
klasy wiatru I, II, III

wysokości piast: 
58 – 100 m

Indywidualnie planowane

VENSYS jest zaangażowanym partnerem dla władz 
lokalnych, przemysłu i inwestorów. Dla indywidual-
nych zastosowań i adaptacji.

VENSYS 3.5–3.8 MW
klasy wiatru II, III

VENSYS 2.5 MW
klasy wiatru II, III

ø 121,5 m

wysokości piast: 
90 m

ø 136,6 m

ø 126,2 m

wysokości piast: 
81,7– 161,2 m

VENSYS 4.1 MW
klasy wiatru II

ø 115 m

wysokości piast:
72 ,5–92,5 m

VENSYS 5S (5.6–6.2 MW)
klasy wiatru II, III

ø 155 m

ø 170 m

wysokości piast:
102,5 –165 m
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PLATFORMY VENSYS O MOCY 2.5 – 6.2 MW
Faworyt w klasie wielomegawatowej

PLATFORMA VENSYS O MOCY 1.5 MW
Skuteczna

1  Generator z wbudowanymi  

 magnesami trwałymi 

•  wyższy współczynnik sprawności dzięki  
technologii magnesów trwałych

•  brak strat mocy spowodowanych wzbudze-
niem zewnętrznym, szczególna zaleta  
w zakresie obciążenia częściowego

• niewymagająca częstej konserwacji
• LVRT (Low-Voltage-Ride-Through)
•  1.5 MW: pasywne chłodzenie - brak strat 

mocy wynikających z aktywnego układu 
chłodzenia

•  2.5 MW– 6.2 MW: zamknięty system 
chłodzenia generatora (wymiennik ciepła 
powietrze-powietrze)

2 Przestawianie kąta natarcia łopat wirnika  

 za pomocą pasa zębatego

• kompaktowa i efektywna konstrukcja
• brak potrzeby smarowania
•  niewrażliwość na wilgoć i zanieczyszczenia
• bezobsługowe i odporne na zużycie
• możliwość łatwej wymiany

3  Pitch System

• kondensatory do zasilania awaryjnego
• niewrażliwość na temperaturę
• długa żywotność 

4  Zintegrowane łożysko wirnika

•  smarowanie smarem stałym, 2-rzędowe  
łożysko wałeczkowo-stożkowe 

• specyficznie lekka struktura nośna
•  kompaktowa konstrukcja, łatwy dostęp  

do obszaru wirnika

5  Wymiennik ciepła powietrze-powietrze

•  prosta i wytrzymała konstrukcja układu 
chłodzenia – nie są konieczne żadne czynniki 
chłodzące

Po prostu lepsza technika
Turbina wiatrowa VENSYS o mocy 1.5 MW jest dzi-
siaj na świecie najczęściej instalowaną elektrownią 
wiatrową o mocy 1.5 MW. Platforma ta została 
zainstalowana już ponad 11.000 razy. Nowatorska              
i sprawdzona w tysiącach urządzeń. 

Przy znacznym wzroście wydajności platformy 
VENSYS 2.5 – 6.2 MW są jednak bardzo kompak-
towe. Dzięki średnicom wirnika od 115 do 170 m,  
elektrownie wiatrowe VENSYS mogą być  
stosowane w prawie wszystkich silnych i słabych 
strefach wiatru. 
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W Centrum Kompetencji w Neunkirchen trenujemy 

i kwalifikujemy naszych pracowników i partnerów. 

Gwarantuje to wysoką jakość usług i wsparcie  

techniczne.

Nasza pełna umowa serwisowa obejmuje ciągłą

kontrolę działania, wszelkie przeglądy, konserwację 

zapobiegawczą, naprawy oraz gwarantowaną 

dostępność. 

Od planowania do niezawodnego 
działania

Zorientowane na klienta zarządzanie projektami 
ma na celu sprawne funkcjonowanie od same-
go początku. Jako kompleksową usługę oferuje-
my naszym klientom dostosowane do lokalizacji 
elektrownie wiatrowe, dostawę, montaż, a także 
całoroczną usługę serwisową z gwarantowaną 
dostępnością. Oferujemy wszystkie techniki 
montażu, różne warianty wieży i cały szereg zaa-
wansowanej logistyki.

Na całym świecie pracownicy serwisu VENSYS        
i partnerzy zapewniają profesjonalny montaż, 
podłączenie do sieci i obsługę zabezpieczającą 
uzysk energii. Bezpieczeństwo operacyjne                 
i niskie koszty utrzymania umożliwiają oferowa-
nie atrakcyjnych umów serwisowych: VENSYS 
- prosty, przejrzysty, przyjazny dla klienta i eko-
nomiczny. 

Bezpieczeństwo operacyjne i dostęp-
ność. Przez całą dobę 

Koncepcja serwisu VENSYS ma na celu 
osiągnięcie dziesięcioleci pełnej wydajności.  
Stałe monitorowanie instalacji umożliwia kontrolę 
warunków pracy i generuje dane dla systematy-
cznej optymalizacji. Stały monitoring pozwala 
nam na aktywną interwencję w każdej chwili 
i w każdym miejscu na świecie poprzez zdalną 
konserwację w celu zapewnienia dostępności.

Operator może również w każdej chwili uzyskać 
wyczerpujące informacje na temat stanu pracy          
i produktywności. Centrum serwisowe jest kom-
petentnym punktem informacyjnym w przypad-
ku wszelkich pytań technicznych. Niezbędne 
prace serwisowe są tutaj koordynowane, także 
za pośrednictwem współpracujących partnerów 
kooperacyjnych na całym świecie.

SERWIS 
NASZ KOMPLEKSOWY PAKIET SERWISOWY

VENSYS stosuje najróż- 
niejsze techniki montażu …

…dopasowane do różnorodnych  
warunków lokalnych. 
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Moc zainstalowana łącznie: 
ponad 50 500 MW

Elektrownie wiatrowe VENSYS w MW* według 
krajów bądź regionów

*Stan: 08/2020

Niemcy Brazylia Indie Chiny CyprEgipt 

REFERENCJE
Na całym świecie

Kanada 
12.3 MW

Ekwador
16.5 MW

UK 
29.0 MW

Rumunia 
51.5 MW

Etiopia
51.0 MW

Sri Lanka 
22.5 MW

Tajlandia 
97.5 MW

Portugalia
12.0 MW Cypr

31.5 MW

Polska
32.4 MW

Chile 
104.5 MW

Boliwia 
3.0 MW

Hiszpania 
11.5 MW

Francja 
12.0 MW

Białoruś 
8.5 MW Rosja

2.4 MW

Egipt 
3.0 MW

Pakistan
6.0 MW

Bułgaria 
3.6 MW

USA 
359.7 MW

Niemcy
294.9 MW

Chiny 
45 548.1 MW

Indie 
1 900.5 MW

Panama 
270.0 MW

Brazylia 
420.0 MW

Argentyna 
303.0 MW

Australia 
1 080.5 MW
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