ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φωτογραφία: GaiaComm_Α/Π Μαρτίνο-Μετρήσεις Αιολικού Δυναμικού σε ύψος 80m.

Η Εταιρεία
Η GaiaComm Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων στους κλάδους των ειδικών
Γεωτεχνικών Έργων, των Έργων Πολιτικού Μηχανικού, και των έργων
Αιολικής Ενέργειας.
Η Εταιρεία διαθέτοντας παρουσία τουλάχιστον 15 ετών (καθώς αποτελεί
την μετεξέλιξη της εταιρείας Γαία-Γεωτεχνικά Έργα) με υψηλό επίπεδο
τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην διαχείριση Έργων, παρέχει υπηρεσίες ως
ανάδοχος έργων, τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, με
εξειδίκευση στην εκτέλεση εργασιών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων,
ελέγχου θεμελιώσεων, τσιμεντενέσεων, αγκυρώσεων, πασσάλων,
διάνοιξης σηράγγων, εργασιών αντιστήριξης εκσκαφών και ευστάθειας
πρανών, καθώς και εξειδικευμένων εφαρμογών προέντασης φορέων από
οπλισμένο σκυρόδεμα.

Πλέον της δραστηριότητάς της στον τομέα των
γεωτεχνικών έργων, η Εταιρία έχει πολύχρονη εμπειρία
στην προμήθεια και εγκατάσταση γεωτεχνικών οργάνων
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε έργα
ενδιαφέροντος πολιτικού μηχανικού όπως για παράδειγμα
φράγματα, λιμνοδεξαμενές, σήραγγες, έργα προστασίας
πρανών και επιχωμάτων. Συμπληρωματικά παρέχει
μετρητικές υποστηρικτικές υπηρεσίες όσον αφορά την
καταγραφή, λήψη και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των
μετρήσεων με σκοπό των εντοπισμό σφαλμάτων για τον
τελικό έλεγχο και την αντιμετώπισή τους.
Από το 2006 η Εταιρεία δραστηριοποιείται δυναμικά στον
τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με
εξειδίκευση στην αιολική ενέργεια. Ως ανεξάρτητη
εταιρεία, έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και
υπηρεσιών που καλύπτουν σχεδόν όλα τα στάδια
υλοποίησης έργων Αιολικής Ενέργειας, ανεξαρτήτως
μεγέθους.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία διατηρεί εργαστήριο
ανεμολογικών μετρήσεων διαπιστευμένο από το
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ (Αρ. Πιστ. 317-3)
το οποίο ικανοποιεί τις διεθνείς απαιτήσεις των
προτύπων μέτρησης της έντασης και της κατεύθυνσης
του ανέμου (ISO/IEC 17025:2005). Μέχρι σήμερα η
GaiaComm έχει εκτελέσει ανεμολογικές μετρήσεις για
την ανάπτυξη έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
με συνολική δυναμικότητα άνω των 3.000 MW.
Παρέχει δε εκτιμήσεις σχετικά με την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο για έργα κάθε
κλίμακας.
Διαθέτοντας υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και μακρά
εμπειρία στην υλοποίηση των εργασιών που
απαιτούνται για την υλοποίηση έργων μέτρησης
αιολικού δυναμικού, η εταιρεία σχεδιάζει,
κατασκευάζει και εγκαθιστά πλήρη σειρά
μετεωρολογικών ιστών για την μέτρηση του
διαθέσιμου αιολικού δυναμικού σε ύψη από 10 έως
και 130 μέτρα.
Το 2011 η GaiaComm συνδύασε την τεχνογνωσία της
στην αιολική ενέργεια με την πολύχρονη εμπειρία της
στα έργα υποδομής για την παροχή ολοκληρωμένων
υπηρεσιών στον χώρο των ανεμογεννητριών ισχύος
έως 50kW. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν το στάδιο της
μέτρησης, αξιολόγησης και σχεδιασμού μικρών
αιολικών σταθμών καθώς και την προμήθεια,
εγκατάσταση και συντήρηση των αντίστοιχων
ανεμογεννητριών. Ο συνδυασμός τεχνογνωσίας,
εμπειρίας και τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων
παρέχουν πολλαπλά οφέλη στους πελάτες μας και
εγγυούνται τη μεγιστοποίηση της απόδοσης στην
εκάστοτε επένδυση. Η Εταιρεία μας παρέχει πλήρη
γκάμα προϊόντων Μικρών Ανεμογεννητριών (ΜΑΓ)
από 1kW έως και 50kW.

Μετρήσεις Αιολικού Δυναμικού
Η GaiaComm είναι από τις πρωτοπόρες εταιρίες στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αιολικής ενέργειας και των
υπηρεσιών μέτρησης της έντασης και της κατεύθυνσης του ανέμου.
Η εταιρία μέχρι στιγμής έχει εκτελέσει μεγάλο αριθμό έργων και διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της συλλογής,
ελέγχου, ανάλυσης και ερμηνείας ανεμολογικών δεδομένων.
Λόγω της μακράς παρουσίας της στον κλάδο έχει σχεδιάσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη
έργων αιολικής ενέργειας καθώς και τις εξειδικευμένες διαδικασίες ώστε να καλύπτονται κάθε είδους απαιτήσεις.
Επιπροσθέτως, η εταιρία παρέχει την απαραίτητη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, στην αξιολόγηση και ερμηνεία των
μετρούμενων μεγεθών, με συνέπεια την ελαχιστοποίηση του επενδυτικού ρίσκου.
Παράλληλα έχει αναπτύξει πλήρη σειρά προϊόντων για την εκτέλεση των μετρήσεων ακόμα και στις δυσκολότερες συνθήκες.
Η εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά πλήρη σειρά ιστών μέτρησης αιολικού δυναμικού, που περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων, σωληνωτούς και δικτυωτούς ιστούς με ύψη από 10 έως και 130m, κατασκευασμένους από διάφορα υλικά ανάλογα με την
χρήση και τις λοιπές σχεδιαστικές απαιτήσεις.
Η εταιρεία βασιζόμενη στο έμπειρο προσωπικό της μπορεί να διασφαλίσει την εγκατάσταση οποιουδήποτε συστήματος ακόμη και
στις πλέον απομακρυσμένες και απρόσιτες περιοχές.

Η GaiaComm διατηρεί διαπιστευμένο εργαστήριο μετρήσεων έντασης και κατεύθυνσης ανέμου και φέρει το αντίστοιχο πιστοποιητικό διαπίστευσης από το 2006.
Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή εξειδικευμένων λύσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε έργου.

Όλες οι υπηρεσίες μέτρησης της έντασης και
κατεύθυνσης του ανέμου εκτελούνται βάσει
των διεθνών προτύπων κατά IEC-61400-12-1
με το υπ αριθ. 317-3 πιστοποιητικό βάσει EN
ISO/IEC 17025:2005.

Ο εξοπλισμός μετρήσεων σχεδιάζεται αποκλειστικά από
την GaiaComm και ακολουθεί πλήρως τα διεθνή
πρότυπα για την μέτρηση της έντασης και της
κατεύθυνσης του ανέμου. Οι αισθητήρες προέρχονται
από πιστοποιημένους και διεθνώς αναγνωρισμένους
κατασκευαστές. Η εταιρεία έχει σχεδιάσει & αναπτύξει
τα απαραίτητα λογισμικά για την ανάλυση μεγάλου
όγκου δεδομένων, με σκοπό την εκτέλεση λεπτομερών
ποιοτικών ελέγχων στις χρονοσειρές των μετρούμενων
μεγεθών.

Πιστοποίηση
Hellenic Accreditation System S.A.

Annex F1/3 to the Certificate No. 317-3
SCOPE of ACCREDITATION
of the

Laboratory of Wind Measurements
of

GaiaComm Ltd. – Geotechnical Pr ojects and Monitoring Systems
Materials / Products
to be tested

Types of test / Properties to be
measured

Applied methods / Techniques to be used

Wind Measurements

Wind Potential
intended for the
estimation of wind
turbine generator
performance

Wind speed (m/s)
Wind Direction (D eg.)

IEC 61400-12-1: 2005, §6.2
IEC 61400-12-1: 2005, §6.3

Site of assessment: Permanent Laboratory premises, 239, Sygrou Ave. and 1, M. Alexandrou Str., N.
Smirni, Attiki, Greece and installation field of m eteorological mast.
Approved signatories: G. Kessaris.

This Scope of Accreditation replaces the previous one dated 29.5.2008.
The Accreditation C ertificate No. 317-3, to ELOT EN ISO/IEC 17025: 2005, is valid until 20.12.2014.

Athens, December 7 th, 2010
George K. Anastassopoulos
Chairman
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Εκτίμηση Ενεργειακής Παραγωγής
Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ανέμου, η εκτίμηση, ο σχεδιασμός και η τελική υλοποίηση έργων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο, απαιτούν λεπτομερείς διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση της αβεβαιότητας, τόσο
κατά το στάδιο του αρχικού σχεδιασμού όσο και κατά το στάδιο της τελικής εκτίμησης της ενεργειακής παραγωγής του
υποψήφιου ΑΣΠΗΕ.
Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν αρχικά την επί τόπου μέτρηση του διαθέσιμου αιολικού δυναμικού στην θέση
εγκατάστασης σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές κατά IEC, και εν συνεχεία τη χρήση των μετρούμενων στοιχείων για την
εκπόνηση ολοκληρωμένης ενεργειακής μελέτης. Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι μετρήσεις χαρακτηριστικών του ανέμου
περιορισμένης χρονικής περιόδου μπορούν να δώσουν μόνο περιορισμένης ασφάλειας εκτιμήσεις της παραγωγής για την
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η διαδικασία εκπόνησης μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής μελέτης περνά κατ' αρχήν μέσα από
την ανάλυση των αναπαραστάσεων των πεδίων ανέμου στην εξεταζόμενη περιοχή. Ως προς το συγκεκριμένο, υπάρχουν σε γενικές
γραμμές δύο επιλογές:
I) αυτή που κάνει χρήση εξειδικευμένων υπολογιστικών κωδίκων, οι οποίοι επιλύουν πλήρως το τρισδιάστατο πεδίο ροής ανέμου,
συνυπολογίζοντας τα συνεκτικά φαινόμενα και τις τυρβώδεις αναμείξεις. Τα παραπάνω παρέχουν τη δυνατότητα σύλληψης των
μορφολογικών λεπτομερειών του πεδίου ανέμου. Η επιλογή αυτή κρίνεται καταλληλότερη για την ακρίβεια και κατά συνέπεια
την ασφάλεια των αποτελεσμάτων σε περιπτώσεις με έντονο ανάγλυφο όπου η τοπογραφία επιδρά σημαντικά στη διαμόρφωση
των χαρακτηριστικών του ανέμου.
ii) αυτή που κάνει χρήση απλοποιημένων προτύπων και συνιστάται σε περιπτώσεις όπου δεν αναμένεται πολυπλοκότητα στα
πεδία ροής, π.χ. σε περιπτώσεις επίπεδης τοπογραφίας.
Η GaiaComm, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες που διέπουν την
εκτίμηση της ενεργειακής παραγωγής και με σκοπό το βέλτιστο
αποτέλεσμα, στοχεύει στην αντιμετώπιση των εγγενών αδυναμιών
του κάθε υπολογιστικού προτύπου προσομοίωσης και στην
ενίσχυση της ασφάλειας των εκτιμήσεων. Για τον λόγο αυτό
προσαρμόζει ειδικά στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της εκάστοτε
εξεταζόμενης περίπτωσης, τις κατάλληλες τεχνικές και
συμπληρωματικές πληροφορίες με τη χρήση εξειδικευμένων
υπολογιστικών εργαλείων, τα οποία είναι κατάλληλα σχεδιασμένα
για την αντιμετώπιση τεχνολογικών προβλημάτων αιολικής
ενέργειας.

Εξοπλισμός Μετρήσεων

Η GaiaComm έχει ενεργή παρουσία στον τομέα των μετρήσεων αιολικού δυναμικού από το 2004.
Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες εγκαταστάσεις σωληνωτών και δικτυωτών ιστών (από 10‐ 80μ) σε περιοχές της
ηπειρωτικής και νησιώτικής Ελλάδας ενώ παράλληλα διαθέτει μεγάλο αριθμό εγκατεστημένω ιστών.

Η GaiaComm, μέχρι σήμερα, έχει σχεδιάσει κατασκευάσει και
εγκαταστήσει δικτυωτούς ιστούς έως το ύψος των 80μ ενώ έχει
σχεδιάσει και αναπτύξει ιστούς μέτρησης έως το ύψος των
130m.
Παράλληλα, έχει αναπτύξει ιστούς αυτοστήριχτους (χωρίς την
χρήση επιτόνων) έως το ύψος των 100m. O τελευταίος τύπος
ιστού, έχει σχεδιασθεί με σκοπό την χρήση του σαν μόνιμος
ιστός αναφοράς αιολικών σταθμών, παρέχοντας επιπλέον την
δυνατότητα εγκατάστασης σε υπεράκτιες εφαρμογές.
Τα συνεργεία της εταιρείας, αποτελούνται από έμπειρο
προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών σε ύψος, καθώς και
για την εγκατάσταση σωληνωτών ιστών κάτω από δύσκολες
μορφολογικές συνθήκες (περιοχές με απότομες κλίσεις χωρίς
οδική πρόσβαση κ.α.).
Η GaiaComm, με πολυετή εμπειρία στην μέτρηση και εκτίμηση
του αιολικού δυναμικού και αναγνωρίζοντας τις αναγκαιότητες
του κάθε έργου, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις
προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και τον σχεδιασμό κάθε
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εταιρεία σχεδιάζει ιστούς μετρήσεων αιολικού δυναμικού
(σωληνωτούς και δικτυωτούς) βάσει των διεθνών προτύπων
(Eurocode Standads).

Ανεμογεννήτρια 50kW
Με βάση τον νόμο 3851/2010 για τις ανεμογεννήτριες ισχύος μέχρι 50kW προβλέπεται ειδική επιδοτούμενη τιμή πώλησης της παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας και μια απλουστευμένη και εξορθολογισμένη αδειοδοτική διαδικασία. Ειδικότερα Α/Γ ισχύος έως 50 kW (και γενικά οι αιολικές
εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος έως 100 kW) απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης, άδειας παραγωγής (άρθρο 4, παράγραφος 4δ του
ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2, παράγραφος 12 του ν.3851/2010), και αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας (άρθρο 8,
παράγραφος 8 του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, παράγραφος 13 του ν.3851/2010).
Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται η πλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής (π.χ. δεν απαιτείται η
προσκόμιση ανεμολογικών μετρήσεων από διαπιστευμένο κατά IEC-17025 φορέα). Σημειώνεται, ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν
εκδίδεται πλέον καμία διοικητική πράξη, όπως για παράδειγμα ήταν η «Απόφαση Εξαίρεσης» από τη Ρ.Α.Ε., δεδομένου ότι αυτό
ρητά καθορίζεται στη νέα διατύπωση που εισήγαγε ο ν.3851/2010. Σχετικά με την τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας, αυτή διαμορφώνεται ως ακολούθως:
-άρθρο 13, παράγραφος 1 του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5, παράγραφος 2 του ν.3851/2010.
Για αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με εγκαταστάσεις ισχύος μικρότερης ή ίσης των 50 kW, η τιμή ισούται με 250 €∕ΜWh (τιμή ίδια
για Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και Σύστημα και για μη Διασυνδεδεμένα Νησιά).
Η GaiaComm εστιάζοντας στην απόδοση, αξιοπιστία και την ποιότητα εισάγει στην ελληνική αγορά τις Α/Γ της ARGOSY WIND POWER
ονομαστικής ισχύος 20 & 50kW, μόνιμου μαγνήτη / άμεσης κίνησης, που προσφέρουν καθαρή, αθόρυβη, αξιόπιστη και αποδοτική
λειτουργία με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση και επισκευές.

Η φιλοσοφία
Η βασική φιλοσοφία σχεδιασμού της AW 50kW βασίστηκε στη
δημιουργία μιας ανεμογεννήτριας η οποία θα αποτελείται από
όσο το δυνατόν λιγότερα κινητά μέρη. Αποτέλεσμα των
προσπαθειών αυτών της Argosy Wind Power Ltd. ήταν ο
σχεδιασμός και η κατασκευή μιας ανεμογεννήτριας άμεσης
κίνησης (Direct Drive) με σύστημα μόνιμου μαγνήτη (Permanent
Magnet) μεταβλητής συχνότητας (Variable Frequency Drive) που
σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά σχεδιασμού της,
επιτυγχάνει θεαματική αύξηση στους τομείς της απόδοσης, της
αξιοπιστίας και της ασφάλειας.

Η τεχνολογία
Η Argosy AW 50kW είναι μία ανεμογεννήτρια ονομαστικής ισχύος 50kW, μόνιμου μαγνήτη / άμεσης κίνησης, που
προσφέρει καθαρή, αθόρυβη, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Η
τεχνολογία ενσωματώνει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.
Κίνηση Άμεσης Μετάδοσης (Direct Drive): Το σύστημα κίνησης άμεσης μετάδοσης που είναι εξοπλισμένη η
AW50KW έχει σαν αποτέλεσμα η ισχύς να μην χάνεται στις τριβές που προκαλούνται κατά κανόνα από την χρήση
ιμάντα, τροχαλίας ή κιβώτιου ταχυτήτων. Τα χαμηλά επίπεδα θορύβου και η μεγαλύτερη ροπή, αποτελούν μερικά
από τα προτερήματα της απλής σχεδίασης της AW 50kW, που διαθέτει λιγότερα κινούμενα μέρη.
Γεννήτρια Μόνιμου Μαγνήτη (Permanent Magnet Generator): Ακρογωνιαίος λίθος του σχεδιασμού των
ανεμογεννητριών της Argosy Wind Power Ltd., αποτελεί η χρήση γεννήτριας μόνιμου μαγνήτη. Η τεχνολογία των
γεννητριών μόνιμου μαγνήτη επιτρέπει την παραγωγή περισσότερης ενέργειας σε χαμηλότερες ταχύτητες ανέμου
αλλά και εξαλείφει την ανάγκη για χρήση κιβώτιου ταχυτήτων, ελαχιστοποιώντας έτσι δραστικά τις απαιτήσεις σε
συντήρηση και επισκευές.
Μεταβλητή συχνότητα μετάδοσης (Variable Frequency Drive): Η χρήση μεταβλητής
συχνότητας της μετάδοσης, επιτυγχάνει μεγαλύτερη απόδοση, αλλά και επιτρέπει την
έναρξη ελέγχου εκκίνησης ροπής έτσι ώστε οι ανεμογεννήτρια να μπορεί να παράγει
ενέργεια ακόμα και σε πολύ χαμηλές ταχύτητες ανέμου.
Ενεργό σύστημα διεύθυνσης (Active Yaw System): Το ενεργό σύστημα διεύθυνσης της
AW 50KW παρακολουθεί συνεχώς τις επικρατούσες συνθήκες ανέμου, μέσω αισθητήρα
υπέρηχου προηγμένης τεχνολογίας, και υπολογίζει τον βέλτιστο προσανατολισμό της Α/Γ.
Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να καταγράφει τις συνθήκες ανέμου σε πραγματικό χρόνο
και στη συνέχεια να ρυθμίζει αυτόματα την κατεύθυνση της ανεμογεννήτριας έτσι ώστε ο
δρομέας να έχει τον προσανατολισμό που απαιτείται για την βελτιστοποίηση της
παραγωγής.
Απομακρυσμένη Παρακολούθηση: Για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της
ανεμογεννήτριας, κάθε μηχανή, είναι εξοπλισμένη με σύστημα απομακρυσμένης
καταγραφής και παρακολούθησης που είναι σε διαρκή λειτουργία 24 ώρες την ημέρα, 7
ημέρες την εβδομάδα, μέσω σύνδεσης ασύρματου ή ενσύρματου δικτύου. Η λειτουργία
απομακρυσμένης παρακολούθησης προσφέρει στον πελάτη και στους τεχνικούς
συντήρησης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την παραγόμενη ενέργεια καθώς και
την κατάσταση της ανεμογεννήτριας ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον παρέχει την δυνατότητα
εντοπισμού ενδείξεων δυσλειτουργίας πριν αυτές εξελιχθούν σε προβλήματα. Η
λειτουργία αυτή, μέσω των διαθέσιμων καταγραφών της επιτυγχάνει την
αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων, σε περίπτωση που αυτά συμβούν, και
συμβάλει καθοριστικά στην μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα της μηχανής . Η AW50kW
διαθέτει πρωτοποριακό σχεδιασμό και ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τάσεις
αισθητικής. Η AW50kW είναι το πιο δημοφιλές μοντέλο λόγω της ευελιξίας της και των
ευκολιών που παρέχει για την μεταφορά της, πράγμα που την καθιστά ιδανική για τις
περισσότερες εφαρμογές. Η ανεμογεννήτρια AW50kW είναι αρκετά μεγάλη ώστε να
παρέχει την αναγκαία ισχύ αλλά και αρκετά μικρή για να καλύπτει τις ανάγκες στις
περισσότερες εφαρμογές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Απόδοση

Περιγραφή
Τύπος
Ονομαστική Ισχύς
Κατηγορία Σχεδιασμού
Προδιαγραφές Σχεδιασμού
Ταχύτητα Εκκίνησης
Ταχ. Ονομαστικής Ισχύος
Ταχύτητα Διακοπής Λειτουργίας
Κατηγορία Σχεδιασμού
IEC Class II
Πυκνότητα Ανέμου
Μέση Ετήσια Τιμή Ανέμου κάτω από
Μέγιστη Στιγμιαία Ριπή 50ετών κάτω από
Pitch Σύστημα
Τύπος
Πλήμνη
Τύπος
Γεννήτρια
Τύπος
Ισχύς
Τάση
Σύστημα Ψύξης
Μετασχηματιστής Τάσης
Τύπος
Ισχύς
Συχνότητα
Φάσεις
Περιβαλλοντικοί Περιορισμοί
Ταχύτητα Ανέμου Επιβίωσης
Αντιστροφέας Τάσης
Τύπος
Αντικεραυνική Προστασία
Βασική

Δρομέας
Μήκος Πτερυγίων
Διάμετρος

Προδιαγραφή
Οριζόντιου Άξονα, σε ανάντη διάταξη δρομέα
50 kW
IEC SWT Class II
IEC 61400-2
2.7 m/s (6.0 mph)
11.0 m/s (24.60 mph)
25 m/s (55.9 mph)

1.225 Kg/m3
8.5 m/s (19 mph)
59.5 m/s (133 mph)
Σταθερό

Μόνιμου Μαγνήτη
50 kW, 3 Phase
460 VAC
Αερόψυκτο
AC/DC Pulse width modulated IGBT frequency
230VAC-(1) ή 480 VAC-(3)
converter
60 Hz ή 50 Hz
1ή3
59 m/s (132 mph)
AC/DC – Μεταβλητή
Επαγωγοί Ηλεκτρικών Υπερτάσεων / Γεννήτριας
Αλεξικέραυνο
Προστασία Πτερυγίων
7.85 m (25.8 ft)
16.5 m (54.1 ft)

Πυκνότητα Ανέμου: 1.225 Kg/m
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Πιστοποίηση (IEC 61400 11 & 14)

Εγκατάσταση & Συντήρηση
Μικρών Α/Γ
Η GaiaComm με την προμήθεια της Α/Γ,αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την εγκατάστασή της και την εκτέλεση όλων των
συνοδευτικών έργων και μελετών που απαιτούνται, έχοντας ως αρωγό τη μακρόχρονη εμπειρία της τόσο στο χώρο της
αιολικής ενέργειας, όσο και στην υλοποίηση των έργων υποδομής.
Παράλληλα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης με εξειδικευμένο προσωπικό εξασφάλιζοντας την εύρυθμη
λειτουργία καθώς και την υψηλή διαθεσιμότητα της Α/Γ.

Υπηρεσίες
Εκτέλεση έργων οδοποιιας & χωματουργικών εργασιών
Μεταφορά και αποθήκευση
Μελέτη και Θεμελίωση Α/Γ
Εγκατάσταση Α/Γ
Συντήρηση- Παρακολούθηση

Εξοπλισμός
& Μηχανήματα

Drill Rigs

Grouting & Shotcrete

MITSUBISHI L200

ACKER ADII

HANY HCM-2500

MITSUBISHI L200

RESKA R10-25CDS

ATLAS COPCO ZBA

MERCEDES SPRIDER

SOILMEC SM_401

PUTZMEISTER P715TD

FIAT FIORINO

STENUICK BBAS

ALIVA 252

BOART LONGYEAR LM45

ATLAS COPCO XRVS 346 AFT

Earthmoving & Compaction

Generators & Air Compressors

LIEBHERR 954B HD

AIRMAN PD 655 S

O&K RH9 PMS

INGERSOLL-RAND P375WD

CAT D6H LGP II

INGERSOLL-RAND P250WD

O&K MH5 PMS Compact

GMI 10S

ZEPPELIN ZM 19C

GMI 22V

JCB 4CX
CASE 1840

Trucks & Vehicles

MICHIGAN 75B

MAN 26.322 TIPPER 3AXLE

BOMAG PW213DH

MAN 41.430 TIPPER 4AXLE X2

BOMAG 120AD

NISSAN NAVARA D40
NISSAN NAVARA D40

Shoring & Concreting Crushing & Screening
Rockster R900 Mobile Crusher
Hunnbeck RASTO
(formwork, scaffolding etc)

SBH Series 100 x 4 shoring plates
SBH Series 600 x 8 shoring plates
ICE 625BSheet pile driver
Omega 8 Sheet Piles
Larsen 605 sheet piles

Athens: 239, Syggrou Ave., 171 21 tel.: +30 210 94 80 163 fax: +30 210 94 84 284
Kalamata: 57, Maizonos Str., 241 00 tel.: +30 27210 93 810 fax: +30 27210 93 870

