
V82-1,65 MW 
Mniejsze nakłady – większe korzyści 



Zoptymalizowana dla słabych i 
średnich wiatrów

Dzięki dużemu wirnikowi i mocnemu generatorowi, turbina 

V82 przewyższa  inne turbiny o mocy rzędu megawatów w 

miejscach, w których występują lekkie i średnie wiatry. Dzięki 

technologii hydraulicznej Active-Stall® wirniki pobierają 

maksymalną moc z wiatru dominującego, jednocześnie 

minimalizując obciążenie oraz kontrolując moc wyjściową. 

Technologia Active-Stall® gwarantuje zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami we wszystkich warunkach i utrzymuje stałą 

moc wyjściową 1.65 MW dla nominalnej i wyższej prędkości 

wiatru. V82 jest przykładem turbiny wiatrowej, która oferuje 

niezrównane osiągi przy korzystnej cenie.

Niski poziom hałasu

Firma Vestas podjęła starania w celu zmniejszenia poziomu 

hałasu turbiny V82 – ze znacznym efektem. Głośność pracy 

turbiny należy do najniższych na rynku, niezależnie od prędkości 

wiatru. V82 jest również wyposażona w dwubiegowy generator, 

który w dalszym stopniu obniża hałas, tak aby spełnić 

określone wymogi, np. w nocy albo podczas słabego wiatru.

Wyjątkowa kompatybilność z 
siecią wysokiego napięcia 
Z każdym rokiem turbiny mają coraz większy udział w rynku 

energetycznym i dlatego odgrywają coraz większą rolę w 

zarządzaniu sieciami wysokiego napięcia. V82 spełnia jednak 

najbardziej surowe wymagania dla sieci wysokiego napięcia, 

zaś dzięki instalacji zaawansowanego systemu adaptacji do 

sieci wysokiego napięcia pomaga ustabilizować słabą sieć 

wysokiego napięcia.  

Wsparcie sieci Vestas obejmuje pełne obciążenie oraz 

kompensację fazy dynamicznej w celu poprawy regulacji mocy 

biernej i utrzymania odpowiedniego zasięgu mocy. Vestas jest 

wyposażony w zapasowy, nieprzerwanie pracujący zasilacz, 

dzięki czemu układy pomocnicze pracują pełną mocą podczas 

zakłóceń sieciowych. Ponadto wsparcie sieci zapewnia ciągłą 

regulację mocy czynnej oraz biernej w celu utrzymania 

 równowagi napięcia w sieci, jak również gwarantuje uniknięcie 

błędów w przypadku zakłóceń.

Wysoka niezawodność 

Det Norske Veritas (DNV) zaświadcza, że V82 spełnia najbardziej 

surowe wymagania w przemyśle energii wiatrowej. Ponadto 

posiada odpowiednią pojemność do nastrajania własnego 

 generatora, dzięki czemu można osiągnąć szczególnie wysoki 

stopień gotowości do pracy. Ponadto gondola została 

 zaprojektowana w oparciu o starannie przetestowane 

 poprzednie modele. Dotychczas ponad 700 turbin wiatrowych 

tego rodzaju zostało zainstalowanych w różnych miejscach od 

obszarów arktycznych do stref tropikalnych. 

Potwierdzone Osiągnięcie

Elektrownie wiatrowe wymagają znacznych inwestycji, zaś 

proces inwestowania jest bardzo złożony. W celu ułatwienia 

procesu oceny oraz zakupu, Vestas określił cztery czynniki 

krytyczne dla jakości turbiny wiatrowej: produkcja energii, 

gotowość do pracy, jakość mocy oraz poziom hałasów.

Poświęcamy wiele miesięcy na testowanie oraz 

 udokumentowanie osiągów wszystkich turbin Vestas. Kiedy 

jesteśmy usatysfakcjonowani, na naszą prośbę, niezależna 

firma testująca weryfikuje naszą pracę – praktykę tę nazywamy 

Potwierdzonym Osiągnięciem. W Vestas nie tylko mówimy o 

jakości. Kontrolujemy również jakość. 
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Dane techniczne

Chłodnica

Generator

Komputer gondoli

Chorągiewki kierunkowe 
 anemometru

Sprzęgło

Łożysko główne

Komputer piasty

System regulacji położenia łopat

Łopata

Konwerter dynamiczny 
 (opcjonalnie)

Hamulec mechaniczny

Przekładnia

Wał główny

Amortyzator wieży

Fundament gondoli

Panel główny

Kompensacja wieży (opcja 
pełnego obciążenia)

Procesor CPU 

Transformator i  
przełącznik główny

Przekładnie układu wyrównującego 
położenie turbiny z kierunkiem 
wiatru 

Przykład wewnętrznej konfiguracji wieży.
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Wirnik 

Średnica: 82 m 
Powierzchnia omiatana: 5.281 m2 
Nominalne obroty: 14,4 obrotów/min., 14,4 / 10,8 obrotów/min. 
Liczba łopat: 3 
Regulacja mocy: Active-Stall® 
Hamulec
aerodynamiczny:  Pełna regulacja położenia łopat za pomocą 

trzech osobnych walców tocznych   

Wieża 

Wysokość piasty
 (przybliżona): 59 m, 68,5 m, 70 m, 78 m 

Dane robocze 

 IEC IIB: IEC IIB:
 1.650 kW 900 kW/1.650 kW
Startowa prędkość
wiatru: 3,5 m/s  2,5 m/s 
Nominalna prędkość
wiatru: 13 m/s  13 m/s 
Wyłączeniowa prędkość
wiatru (10 minut): 20 m/s  20 m/s 
Wyłączeniowa prędkość
wiatru (1 minuta): 24 m/s  24 m/s 
Wyłączeniowa prędkość
wiatru (1 sekunda): 32 m/s   32 m/s 

Generator

Typ:  Asynchroniczny
Jedno lub dwobiegowy generator chłodzony 
wodą 

Nominalna moc
wyjściowa: 1.650 kW 
Dane operacyjne: 50/60 Hz 690 V

Przekładnia

Typ: Przełożenie planetarne / spiralne

Regulacja 

Typ:   Skomputeryzowana kontrola wszystkich funkcji 
turbiny z opcją zdalnego monitorowania. 
Regulacja mocy wyjściowej i optymalizacja 
poprzez Active-Stall®.

Ciężar 

 IEC IIB: IEC IIB: IEC IIB: IEC IIB:
Wysokość piasty: 59 m 68,5 m 70 m 78 m
Wieża: 72 t 103 t 106 t 127 t
Gondola: 52 t 52 t 52 t 52 t
Wirnik: 43 t 43 t 43 t 43 t 
Razem: 167 t 198 t 201 t 222 t

t = tony metryczne 

Poszczególne dane mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
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Idealnym rozwiązaniem jest wytwarzanie energii elektrycznej 

w pobliżu miejsc, w których jest ona zużytkowana, dzięki czemu 

koszty transmisji, infrastruktury oraz serwisu utrzymywane są 

na niskim poziomie. Na obszarach gęsto zaludnionych 

występują słabe wiatry, zaś wymagania odnośnie poziomu 

hałasów są wysokie, dlatego przemysł wiatrowy koncentruje się 

głównie na obszarach nadmorskich, opuszczonych terenach 

wewnątrz kraju oraz na otwartym morzu, gdzie występuje silny 

wiatr oraz nie ma wielu zastrzeżeń odnośnie poziomu hałasu.  

Dzięki turbinie wiatrowej V82, Vestas może produkować 

energię elektryczną w pobliżu obszarów mieszkalnych. Turbina 

V82 jest nie tylko bardzo wydajna na obszarach o słabych i 

średnich wiatrach, ale pozwala również dostosować poziom 

hałasu do miejscowych wymagań. Oznacza to, że wiele miejsc, 

które odgrywały dawniej rolę marginalną może być teraz 

 wykorzystanych z zyskiem – przy niskim poziomie hałasu.

V82 jest bardzo konkurencyjną turbiną w swojej klasie na 

 obszarach o słabych i średnich wiatrach. Regulowana turbina 

wiatrowa została dostosowana do miejsc z przeciętną prędkością 

wiatru zaledwie 6.5 m/s na wysokości piasty, podczas gdy 

niezbędny do rozpoczęcia produkcji wiatr wynosi zaledwie 2.5 

m/s. V82 jest dostępna z jedno lub dwubiegowym generatorem.

Mniejsze nakłady – większe korzyści



Vestas Wind Systems A/S 
Alsvej 21
8900 Randers 
Dania 
Tel. +45 97 30 00 00 
Faks +45 97 30 00 01
vestas@vestas.com
www.vestas.com

Aby zobaczyć kompletną
listę oddziałów sprzedaży i
serwisu, zapraszamy na
stronę www.vestas.com 10
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