urban wind

power station
Innowacyjny kompaktowy
zespół prądotwórczy
w przestrzeni zurbanizowanej.

urban wind
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to uniwersalny zespół prądotwórczy
❖ bezemisyjny i przyjazny dla środowiska,
❖ wykorzystujący miejską infrastrukturę
zamiast kosztownych wież,

❖ bezśmigłowy, zabudowany, pracujący w pionie
i w poziomie;

❖ napędzany energią strumieni powietrza
wymuszonych działalnością człowieka,

❖ idealny do produkcji energii elektrycznej
na masową skalę w systemie rozproszonym.
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jest urządzeniem:

uniwersalnym

,
może pracować w dowolnej płaszczyźnie
(pionie i poziomie).

wydajnym,

pracującym nawet przy niskich (2.5m/s)
prędkościach wiatru.

Prosumenckim,

energia może być wykorzystywana
w miejscu wytwarzania.

Synergicznym,

wobec innych żródeł energii odnawialnej.
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urban wind
Zalety techniczne

power station

Wykorzystuje istniejącą infrastrukturę, tj.dachy i narożniki
budynków, tunele, wiadukty, wyniesienia ziemne, pobocza
dróg, ciągi wentylacyjne, przez co nie wymaga budowy
kosztownych i kłopotliwych wież.

❖o
 brotowa cylindryczna turbina UWPS jest schowana
wewnątrz paneli dyfuzorów,

❖ z ewnętrzne panele dyfuzorów UWPS kierują
na płetwy aktywne turbiny strumienie powietrza
z dowolnego kierunku,

❖ UWPS może pracować w dowolnej płaszczyźnie,
tj. w pionie i w poziomie,

❖m
 oc nominalną 5 kW UWPS osiąga przy wymiarach:
wys.ok.300 cm, śr.ok. 230 cm;

❖ prędkość startowa strumienia powietrza
uruchomiająca UWPS jest na poziomie 2,5-3 m/s.

urban wind
korzyści ekologiczne
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Jest pierwszym urządzeniem OZE dającym
szansę na RECYKLING ENERGII.
Wykorzystuje strumienie powietrza wymuszone
działalnością człowieka.

Ponadto UWPS:

❖n
 ie tworzy odpadów i podlega recyklingowi,
❖p
 rzy szerokim zastosowaniu ma znaczący wpływ
na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery,

❖m
 a niski ślad węglowy przy produkcji,
❖ jest nieinwazyjny dla flory i fauny,
❖p
 rzyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia
powietrza i redukcji efektu cieplarnianego.
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zalety ekonomiczne
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Energia elektryczna produkowana przez UWPS
może być wykorzystywana lokalnie, przez co znacznie
redukuje wydatki na energię elektryczną, zarówno
w przedsiębiorstwach, jak i gospodarstwach domowych.

Ponadto UWPS posiada:

❖ z naczną efektywność ekonomiczną, biorąc
pod uwagę koszt produkcji i wydajność produkcyjną;

❖n
 iskie koszty wstępne przygotowania instalacji,
❖w
 ysoką trwałość, przekładającą się na niskie
koszty serwisu;

❖m
 ożliwość zdalnej kontroli funkcjonowania urządzenia
i produkcji energii elektrycznej.

urban wind
korzyści społeczne
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UWPS jako system produkcji energii elektrycznej

z OZE w trybie rozproszonym, pomaga
w ekonomicznym uaktywnieniu społeczeństwa,
poprzez szerokie spektrum możliwych zastosowań
na masową skalę.

Ponadto UWPS:

❖p
 rzyśpiesza proces przechodzenia na bezemisyjny
system produkcji energii elektrycznej,

❖p
 omaga w realizacji wskaźników dyrektyw Komisji
Europejskiej, związanych z neutralnością klimatyczną
do 2050 r.;

❖ daje szansę na zwiększenie lokalnego rynku pracy,
❖p
 rzyczynia się do poprawy zdrowia społeczeństwa,
ograniczając zanieczyszczenia powietrza i redukując CO2.
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synergiczny
z fotow
oltaiką
i solara
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urban wind

power station
z farmami wiatrowymi

UWPS rozpoczynający pracę przy wietrze o prędkości 2.5 m/s
może wspomagać konwencjonalne farmy wiatrowe,
dając bezemisyjną energię na rozruch wiatraków

Jest to proste również z uwagi na fakt,
że UWPS nie potrzebuje:

❖ kosztownego sterowania układem,
❖ inwestycji w ziemię,
❖ instalacji wieżowych (słupów
lub konstrukcji wieżowych).

urban wind

power station
z fotowoltaiką

Doskonale może uzupełniać fotowoltaikę i SOLARY
zarówno w nocy, jak i w pochmurne, wietrzne dni.

Jest to proste uzupełnienie, gdyż UWPS:

❖ nie potrzebuje dużych powierzchni,
❖ do 3 m wysokości nie wymaga zgody
budowlanej.
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Zapełnia niszę przestrzeni rynkowej pomiędzy wiatrowymi
jednostkami przemysłowymi o średnicy śmigieł 5-150 m,
a małymi wiatrakami o średnicy śmigieł poniżej 1,5 m.

❖ wykorzystuje istniejącą infrastrukturę urbanistyczną
do montowania wiatrowego zespołu prądotwórczego,

❖ wykorzystuje wewnętrzne ciągi powietrza
do odzyskania energii elektrycznej,

❖ jest doskonałym uzupełnieniem fotowoltaiki
i solarów w instalacjach prosumenckich,

❖ synergicznie może wspomagać duże,
konwencjonalne farmy wiatrowe.
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