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Hartelijk	  dank	  voor	  de	  aankoop	  van	  de	  windturbine	  Black	  600.	  U	  hebt	  een	  eersteklas	  product	  gekocht	  
dat	  schaduwen	  benadrukt.	  De	  windturbines	  van	  de	  Black	  serie	  hebben	  geen	  magnetisch	  pal	  koppel	  
en	  houd	  koppel,	  dat	  een	  start-‐up	  van	  de	  wind	  een	  snelheid	  van	  0,8	  meter	  per	  seconde	  mogelijk	  
maakt.	  Vanaf	  1,8	  meter	  per	  seconde	  bent	  u	  in	  staat	  om	  in	  de	  laadruimte	  te	  hanteren.	  De	  kabels	  in	  de	  
mast	  zullen	  niet	  oprollen	  want	  uw	  controle	  wordt	  gedaan	  via	  schurende	  ring	  contacten.	  	  
	  
Met	  het	  oog	  om	  grotere	  turbines	  levensduur	  te	  krijgen,	  zijn	  er	  enkele	  noodzakelijke	  adviezen	  voor	  de	  
montage	  van	  de	  windturbine	  verzekerd	  en	  betrouwbaar.	  Let	  op:	  deze	  handleiding	  is	  een	  onderdeel	  
van	  het	  product	  en	  moet	  strikt	  worden	  gevolgd,	  dus	  lees	  deze	  handleiding	  zorgvuldig	  voordat	  u	  de	  
windturbine	  installeert.	  Deze	  handleiding	  moet	  worden	  geplaatst	  in	  de	  buurt	  van	  het	  product	  en	  
moet	  worden	  gegeven	  aan	  mogelijke	  nieuwe	  eigenaars.	  	  
	  
Deze	  handleiding	  beschrijft	  de	  functie,	  installatie,	  bedienings-‐	  en	  aanwezigheidsregistratie.	  	  
	  
Het	  richt	  zich	  tot	  de	  oprichter	  van	  de	  turbine,	  die	  technisch	  ervaren	  moet	  zijn.	  Als	  dit	  niet	  het	  geval	  is,	  
laat	  een	  technicus	  de	  turbine	  installeren.	  	  
	  
De	  windturbines	  BLACK	  zijn	  beschikbaar	  in	  12	  of	  24	  Volt	  voor	  oplaadbare	  batterijen	  en	  in	  48	  Volt	  
voor	  de	  geleverde	  	  feed-‐in	  convertors.	  In	  de	  naaste	  toekomst	  zal	  er	  ook	  een	  500	  Watt	  versie	  komen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Windturbines	  voor	  oplaadbare	  batterijen	  die	  zijn	  verbonden	  met	  een	  zonnepaneel,	  zijn	  geschikt	  voor	  
de	  volgende	  apparaten:	  straatlantarenpalen,	  levering	  van	  het	  meten	  van	  stations,	  
verkeersmanagement	  systemen,	  alarmsystemen,	  geïsoleerde	  systemen	  zoals	  de	  zomer	  residenties,	  
perceel,	  camping,	  reclame,	  verlichting	  van	  reclameborden,	  voor	  de	  primaire	  gezondheidszorg	  in	  
ontwikkelingslanden,	  Wi-‐Fi	  zone,	  waar	  geen	  elektrische	  verbinding	  is.	  Er	  is	  ok	  een	  feed-‐in	  converter	  
beschikbaar	  voor	  de	  windturbine	  BLACK,	  die	  in	  staat	  is	  om	  zich	  te	  voeden	  in	  het	  elektriciteit	  netwerk.	  
Deze	  gegevens	  zijn	  betrouwbaar,	  maar	  de	  fabrikant	  neemt	  geen	  verantwoordelijkheid	  voor	  
onnauwkeurigheid	  of	  weglatingen.	  De	  gebruiker	  van	  deze	  informatie	  en	  van	  dit	  product	  neemt	  het	  
volle	  risico	  en	  verantwoordelijkheid.	  Alle	  specificaties	  zijn	  te	  veranderen	  zonder	  andere	  berichten.	  
Windturbines	  moeten	  corresponderen	  met	  de	  lokale	  en	  nationale	  afspraken,	  normen	  en	  wetten,	  net	  
als	  andere	  elektrische	  apparaten	  en	  bronnen.	  In	  sommige	  regio’s	  heeft	  u	  ook	  een	  bouwvergunning	  
nodig	  voordat	  u	  de	  windturbine	  installeert.	  Voordat	  u	  start	  met	  het	  monteren	  van	  de	  turbine,	  
controleer	  alstublieft	  of	  het	  bij	  uw	  locatie	  is	  toegestaan	  om	  de	  turbine	  te	  installeren.	  	  
	  
	  
	  



Veiligheidsadviezen	  
	  
Windturbines	  zijn	  gevaarlijke	  apparaten	  vanwege	  hun	  hoge	  rotatiefrequentie	  en	  aangemaakte	  
spanning,	  dus	  lees	  deze	  veiligheid	  adviezen	  zorgvuldig:	  
	  
Mechanische	  risico’s:	  
De	  roterende	  rotor	  is	  een	  groot	  gevaar	  omdat	  het	  onzichtbaar	  draait,	  wanneer	  een	  bepaalde	  
windsnelheid	  wordt	  bereikt.	  De	  hoeken	  van	  de	  rotorbladen	  zijn	  zeer	  scherp	  vanwege	  hun	  
aerodynamische	  lichaam.	  Daarom	  kunt	  u	  zelf	  gewond	  raken	  bij	  zelfs	  langzaam	  draaiende	  	  rotoren.	  
Raak	  nooit	  de	  draaiende	  motor	  aan,	  probeer	  het	  nooit	  te	  stoppen	  met	  u	  handen,	  monteer	  de	  turbine	  
alleen	  op	  locaties,	  waar	  niemand	  de	  mogelijkheid	  heeft	  om	  het	  makkelijk	  aan	  te	  raken-‐	  dat	  is	  erg	  
belangrijk,	  vooral	  op	  boten!	  
	  
De	  rotorbladen	  zijn	  gefabriceerd	  uit	  kunststof	  dat	  zelfs	  beren	  tegen	  hoge	  windsnelheden	  tegenhoudt,	  
niettemin,	  u	  moet	  toch	  afstand	  houden	  tot	  de	  roterende	  messen.	  Ernstige	  verwondingen	  kunnen	  
optreden	  als	  een	  rotorblad	  afbreekt.	  Dit	  is	  vooral	  het	  geval	  als	  het	  blad	  geraakt	  wordt	  door	  een	  
vliegend	  object.	  Wanneer	  een	  blad	  is	  beschadigd	  moet	  u	  de	  turbine	  onmiddellijk	  stoppen.	  Wanneer	  
een	  rotorblad	  is	  beschadigd,	  kan	  de	  hele	  toren	  in	  gevaar	  keren	  omdat	  de	  generator	  uit	  balans	  kan	  
raken.	  Dus	  let	  alstublieft	  op	  uw	  keuze	  waar	  u	  de	  windturbine	  installeert.	  Monteer	  alleen	  de	  wind	  
generator	  bij	  de	  toren	  wanneer	  de	  aansluitingen	  van	  de	  oplader	  of	  de	  feed-‐in	  convertor	  zijn	  
losgekoppeld	  en	  omzeild	  (kortsluiting	  van	  de	  generator	  mag	  alleen	  worden	  gedaan	  als	  de	  rotor	  
sneller	  draait	  dan	  100	  keer	  per	  minuut)	  of	  een	  rotorblad	  is	  gebonden	  aan	  de	  toren,	  zodat	  u	  niet	  
gewond	  raakt	  van	  de	  roterende	  rotor.	  	  
	  
De	  toren	  en	  de	  montage	  van	  de	  toren	  moeten	  de	  krachten	  weerstaan	  die	  ontstaan	  door	  de	  
windkracht	  en	  door	  de	  stam.	  Voor	  deze	  zaak,	  zou	  een	  professionele	  technicus	  moeten	  worden	  
ingeschakeld.	  	  
	  
Let	  op	  dat	  u	  de	  toren	  monteert	  met	  behulp	  van	  minstens	  twee	  personen	  en	  dat	  u	  de	  instructies	  en	  
de	  regels	  van	  de	  preventie	  van	  ongevallen	  en	  de	  waarborgmaatschappij	  concreet	  volgt.	  Wanneer	  u	  
de	  toren	  monteert,	  let	  op	  dat	  er	  geen	  andere	  personen	  naast	  de	  toren	  staat.	  Lasten	  moeten	  worden	  
vastgezet	  met	  bindingen	  tijdens	  het	  tillen.	  	  	  
	  
Electrische	  risico’s:	  
Een	  uitrijdende	  windturbine,	  met	  name	  de	  48	  V-‐versie,	  kan	  een	  gelijkspanning	  van	  meer	  dan	  200	  V	  
creëren.	  Sluit	  deze	  apparaten	  alleen	  aan	  wanneer	  u	  technisch	  ervaren	  bent.	  Deze	  spanningen	  kunnen	  
dodelijk	  zijn	  als	  je	  niet	  handelt	  volgens	  de	  instructies.	  Raak	  nooit	  niet-‐geïsoleerde	  draadeinden	  aan.	  
Let	  a.u.b.	  op	  dat	  niet-‐geïsoleerde	  draden	  kwaad	  kunnen	  doen.	  	  
	  
De	  draad,	  verbonden	  elementen,	  stekkers	  en	  andere	  elektrische	  componenten	  moeten	  adequaat	  in	  
de	  breedte	  worden	  gedimensioneerd,	  bovendien	  warmen	  draden	  niet	  op	  en	  veroorzaken	  brand.	  De	  
maximale	  stroom	  in	  de	  draad	  kan	  oplopen	  tot	  50	  Ampère	  bij	  een	  turbine	  van	  600	  Watt	  12V.	  
	  
Draden	  moeten	  veilig	  worden	  gedefinieerd	  om	  de	  kabels	  te	  beschermen	  tegen	  mechanische	  
beschadigingen.	  Een	  open	  draad	  is	  erg	  gevaarlijk!	  
Voor	  de	  veiligheid,	  moet	  u	  een	  zekering	  op	  de	  feed-‐kabel	  installeren,	  doe	  dat	  a.u.b.	  zo	  dicht	  mogelijk	  
bij	  de	  accu.	  	  
	  
Het	  moet	  worden	  gewaarborgd	  dat	  de	  elektrische	  installatie	  alleen	  wordt	  gemaakt	  door	  personen	  
die	  kennis	  van	  zaken	  hebben.	  	  
	  



De	  windturbines	  worden	  geproduceerd	  met	  een	  grote	  nauwkeurigheid,	  maar	  het	  kan	  gebeuren	  dat	  
een	  windturbine	  niet	  compleet	  gemonteerd	  of	  dat	  een	  bout	  zich	  ontkoppeld	  tijdens	  transport.	  
Controleer	  alle	  enkele	  vergaderingen	  met	  betrekking	  tot	  schade	  en	  niet	  vastgelegde	  vergaderingen,	  
zoals	  schroeven.	  	  
	  
De	  windturbine	  moet	  worden	  overgeschakeld	  naar	  de	  rem-‐modus	  voordat	  een	  storm	  stijgt.	  Tijdens	  
een	  orkaan,	  dienen	  de	  rotorbladen	  gekoppeld	  te	  worden	  aan	  de	  toren,	  met	  name	  op	  schepen.	  	  
	  
	  

	   	  



Technische	  specificaties	  	  
	  

	  
	  
	  
Positie	  	   Beschrijving	  	   Nummer	  

1	   Staart	   1	  
2	   M10	  veerring	   1	  
3	   M10x20	  schroef	  	   1	  
4	   Nylon	  ring	   1	  
5	   Generator	  houder	   1	  
6	   Generator	  	   1	  
7	   Messen	  gemaakt	  van	  koolstof	  nylon	   3	  
8	   Aluminium	  plaat	   1	  
9	   M8	  schroef	   9	  
10	   M8	  veerring	   9	  
11	   M8x45	  schroef	  	   9	  
12	   Deksel	   1	  
13	   M8x45	  schroef	   1	  
14	   Paal,	  niet	  inclusief	  	   0	  

	  
De	  windturbines	  zijn	  externe	  rotoren,	  3-‐fase	  met	  neodym	  magneten,	  permanent	  opgewonden,	  10-‐
polige	  generator.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



De	  BLACK	  windturbines	  gebruik	  van	  de	  kinetische	  energie	  van	  de	  wind.	  De	  rotorbladen	  worden	  
aangedreven	  van	  deze	  energie	  omgezet	  in	  drie-‐fase	  AC.	  De	  energie,	  die	  in	  de	  wind	  is	  opgeslagen,	  
verhoogt	  de	  derde	  macht	  van	  de	  windsnelheid,	  dus	  het	  wordt	  verwacht	  dat	  wanneer	  de	  
windsnelheid	  dubbel	  is	  als	  voorheen,	  zult	  u	  8	  keer	  zoveel	  energie	  krijgen	  als	  voorheen.	  	  
	  
m/s	  	   W/m	  2	  	   m/s	  	   W/m	  2	  	   m/s	  	   W/m	  2	  
0	  	   0	  	   	   8	  	   313,6	  	   	   16	  	   2508,8	  
1	  	   0,6	  	   	   9	  	   446,5	  	   	   17	  	   3009,2	  
2	  	   4,9	  	   	   10	  	   612,5	  	   	   18	  	   3572,1	  
3	  	   16,5	  	   	   11	  	   815,2	  	   	   19	  	   4201,1	  
4	  	   39,2	  	   	   12	  	   1058,4	  	   20	  	   4900,0	  
5	  	   76,5	  	   	   13	  	   1345,7	  	   21	  	   5672,4	  
6	  	   132,3	  	   	   14	  	   1680,7	  	   22	  	   6521,9	  
7	  	   210,1	   	   15	  	   2067,2	  	   23	  	   7452,3	  
	  
**)	  voor	  een	  luchtdichtheid	  van	  1225	  kg/m3,	  wat	  overeenkomt	  bij	  een	  droge	  lucht	  bij	  normale	  
atmosferische	  luchtdruk	  op	  zeeniveau	  met	  15°C.	  	  
De	  formule	  voor	  de	  output	  per	  m2	  in	  Watt	  =	  0.5*1225*	  v	  3,	  v	  is	  de	  windsnelheid	  in	  m/s.	  
	  
De	  rotorbladen	  zijn	  aerodynamisch	  geoptimaliseerd,	  geluiden	  zijn	  nauwelijks	  herkenbaar.	  Op	  lagere	  
roterende	  snelheden	  tot	  400	  rotaties	  per	  minuut,	  bijna	  geen	  geluiden	  kunnen	  worden	  herkend.	  	  
	  
De	  combinatie	  van	  een	  holding-‐torque-‐free	  en	  een	  pal-‐koppel	  vrije	  generator	  en	  een	  evenwichtig	  
rotorblad	  maakt	  een	  start-‐up	  van	  0,8	  m/s	  en	  een	  laadproces	  van	  1,8	  m/s.	  
	  
	  

	   	  



Montage	  van	  de	  windturbine	  	  
	  
Voordat	  je	  begint	  aan	  de	  montering	  van	  de	  turbine,	  heb	  je	  een	  geschikte	  installatie	  locatie	  nodig.	  Dat	  
is	  bijna	  altijd	  de	  meest	  ingewikkelde	  taak	  tijdens	  de	  installatie	  van	  de	  windturbine.	  Kleine	  wind	  
meetsystemen	  helpen	  niet	  echt	  mee	  want,	  hoe	  kleiner	  de	  rotor,	  hoe	  meer	  werving	  er	  in	  de	  
windsnelheden	  worden	  getoond.	  Neem	  het	  volgende	  voorbeeld	  in	  de	  herfst:	  hoewel	  er	  buiten	  veel	  
wind	  staat,	  een	  blad	  stijgt	  1,50	  meter	  in	  de	  lucht	  en	  valt	  daarna	  weer	  naar	  beneden.	  Eigenlijk	  moet	  
een	  blad	  van	  links	  naar	  rechts	  vliegen	  op	  een	  hoge	  windsnelheid,	  toch	  dicht	  bij	  uw	  raam.	  Deze	  
winden	  zijn	  niet	  nuttig	  voor	  u	  windturbine,	  het	  zal	  niet	  draaien	  net	  als	  het	  blad.	  Obstakels	  back-‐up	  
van	  de	  wind	  en	  laat	  de	  wind	  niet	  door,	  zodat	  de	  wind	  de	  obstakel	  beschermt	  en	  begint	  te	  tollen.	  De	  
aankomende	  wind	  duwt	  nu	  tegen	  de	  lucht,	  die	  werd	  samengedrukt	  door	  de	  wind,	  en	  kan	  er	  niet	  door	  
gaan.	  Dit	  incident	  gaat	  door	  totdat	  de	  wind	  waait	  rond	  het	  obstakel,	  net	  als	  een	  bocht.	  Obstakels	  zijn	  
huizen,	  hagen,	  bomen,	  heuvels	  enz.	  	  
	  
Hoe	  groter	  de	  diameter	  rotor,	  hoe	  meer	  de	  rotor	  constant	  wordt	  geblazen.	  U	  kunt	  gemakkelijker	  de	  
perfecte	  installatie	  locatie	  kiezen	  wanneer	  je	  een	  lange	  paal	  neemt	  en	  vastzet	  van	  3	  meter	  lang	  en	  2	  
cm	  breed,	  dunne	  thermoplastische	  folie,	  met	  een	  interval	  van	  2	  m.	  Zet	  nu	  de	  paal	  op	  de	  gekozen	  
locatie	  en	  hoogte	  waar	  u	  de	  windturbine	  wilt	  installeren.	  Gelieve	  alleen	  proberen	  om	  het	  te	  
installeren	  als	  de	  wind	  waait	  in	  de	  belangrijkste	  windrichting.	  Volg	  de	  prestaties	  van	  de	  afzetlinten.	  
Het	  ideale	  geval	  is	  wanneer	  het	  afzetlint	  loodrecht	  staat	  om	  de	  wind.	  Het	  is	  aanvaardbaar	  als	  het	  
afzetlint	  golft	  en	  zwenkt	  rond	  met	  een	  hoek	  van	  30°.	  Als	  de	  hoek	  groter	  is	  dan	  30	  graden	  of	  als	  het	  
afzetlint	  rolt	  rond	  te	  toren	  of	  als	  het	  niet	  begint	  te	  trekken,	  dan	  is	  de	  installatie	  locatie	  niet	  
voldoende	  en	  moet	  u	  de	  locatie	  veranderen	  of	  de	  installatie	  hoogte.	  	  
Let	  op	  dat	  dit	  voorstel	  afhankelijk	  is	  van	  de	  windsnelheid,	  zodat	  deze	  poging	  alleen	  wordt	  gedaan	  bij	  
een	  gemiddelde	  windsnelheid.	  	  
	  
De	  volgende	  tabel	  kan	  ook	  gebruikt	  worden	  maar	  er	  moet	  worden	  vermeld	  dat	  de	  
beschrijvingspunten	  worden	  laten	  zien	  met	  een	  toren	  van	  minstens	  4m	  bij	  6m.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Wanneer	  een	  geschikte	  installatie	  locatie	  is	  gevonden,	  moet	  u	  een	  geschikte	  toren	  kiezen.	  Omdat	  de	  
toren	  vrij	  hoog	  moet	  zijn,	  zou	  het	  zinvol	  zijn	  om	  de	  hoogte	  van	  de	  toren	  te	  plannen	  op	  een	  manier	  
dat	  u	  het	  gemakkelijk	  kan	  bereiken	  voor	  de	  veiligheid.	  Als	  de	  toren	  op	  een	  dunne	  wijze	  is	  voltooid,	  
moet	  het	  herhaaldelijk	  worden	  geschoord	  volgens	  de	  hoogte	  van	  de	  toren.	  Let	  op	  dat	  we	  u	  niet	  meer	  
details	  over	  de	  toren	  kunnen	  geven,	  omdat	  er	  ontelbare	  mogelijkheden	  zijn	  om	  de	  toren	  correct	  te	  
installeren.	  De	  toren	  moet	  op	  een	  manier	  opgezet	  worden	  dat	  de	  windturbine	  de	  toren	  spant	  met	  
3250	  N	  op	  de	  top.	  Ook	  moet	  het	  geaard	  worden	  volgens	  de	  geldende	  regels	  van	  de	  techniek.	  Aarding	  
moet	  worden	  gemaakt	  met	  een	  aardelektrode	  of	  een	  aardesysteem,	  op	  boten	  moet	  aarding	  worden	  
gemaakt	  met	  de	  toren	  van	  een	  zeilboot	  of	  met	  de	  motor	  van	  een	  motorboot.	  Let	  op	  de	  geldende	  
regels	  en	  de	  handleidingen	  van	  de	  fabrikanten.	  	  
	  
Wanneer	  de	  toren	  klaar	  is	  voor	  montage	  van	  de	  windturbine	  en	  wanneer	  de	  boorgaten	  zijwaarts	  zijn	  
gemaakt,	  dan	  kunt	  u	  beginnen	  met	  het	  monteren	  van	  de	  windturbine.	  Elke	  windturbine	  heeft	  een	  
reeks	  rotorbladen.	  Deze	  set	  van	  drie	  bladen	  worden	  gecoördineerd.	  Een	  set	  van	  bladen	  mogen	  alleen	  
worden	  vervangen	  door	  drie	  andere,	  anders	  kan	  de	  generator	  uit	  balans	  raken.	  	  
Monteer	  de	  rotorbladen	  in	  een	  windvrije	  locatie	  a.u.b.,	  de	  rondheid	  van	  de	  bladen	  moeten	  wijzen	  
naar	  de	  generator	  en	  de	  even	  kant	  moeten	  aan	  de	  voorkant	  zijn	  –	  u	  kunt	  de	  zijkanten	  van	  de	  bladen	  
gemakkelijk	  herkennen	  wanneer	  u	  naar	  de	  piek	  van	  het	  rotorblad	  kijkt.	  Neem	  nu	  een	  rotorblad,	  de	  
contraplaat	  en	  een	  van	  de	  M8	  schroeven	  en	  zet	  ze	  losjes	  vast.	  Let	  op	  dat	  de	  koperen	  injectie	  moet	  
worden	  gericht	  naar	  de	  generator.	  Bevestig	  nu	  de	  tweede	  schroef,	  daarna	  kunt	  u	  de	  tweede	  en	  het	  
derde	  rotorblad	  monteren	  op	  dezelfde	  manier.	  Bevestig	  slechts	  een	  schroef	  los	  per	  rotorblad.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nu	  moet	  de	  rotor	  balans	  krijgen.	  Het	  kan	  alleen	  starten	  op	  0,8	  m/s	  wanneer	  de	  rotor	  in	  balans	  is,	  
bovendien	  worden	  onnodige	  trillingen	  vermeden.	  Breng	  de	  rotor	  in	  de	  Y-‐positie,	  één	  rotorblad	  
gericht	  naar	  linksboven,	  één	  naar	  rechts	  en	  één	  gericht	  naar	  de	  bodem.	  Laat	  nu	  het	  rotorblad	  los	  en	  
houd	  in	  gedachten	  of	  de	  rotor	  links	  of	  rechts	  start	  met	  draaien.	  Draai	  dan	  de	  rotor	  120˚	  en	  kijk	  naar	  
wel	  richting	  het	  veranderd.	  Op	  de	  grond	  van	  de	  draairichting	  weet	  u	  nu	  welk	  blad	  het	  zwaarst	  is.	  
Houd	  de	  ronde	  generators	  cabinet	  en	  corrigeer	  het	  gebrek	  aan	  evenwicht	  met	  een	  kleine	  slag	  op	  de	  
hoek	  van	  de	  bladen.	  Gelieve	  dan	  te	  controleren	  of	  de	  rotor	  in	  evenwicht	  is,	  het	  maakt	  niet	  uit	  in	  
welke	  positie	  u	  draait,	  de	  rotor	  kan	  niet	  draaien	  in	  elke	  richting	  na	  10	  heeft	  u	  het	  unhanded.	  Bevestig	  
dan	  alle	  zes	  schroeven	  met	  25	  Nm.	  Daarna	  controleer	  a.u.b.	  of	  de	  bladen	  verschoven	  zijn	  vanwege	  de	  
schroeven.	  Een	  kleine	  onbalans	  kan	  worden	  gewist	  met	  de	  montage	  van	  de	  spinner.	  Nadat	  alle	  
schroeven	  zijn	  aangedraaid,	  vergrendeld	  lak	  moet	  worden	  uitgesmeerd	  over	  de	  schroeven.	  	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Monteer	  de	  spinner	  in	  de	  telling	  plaat	  met	  een	  45mm	  lange	  schroef,	  bevestig	  de	  schroef	  niet	  te	  vast.	  
Nu	  ontbreekt	  alleen	  de	  vleugel.	  	  
	  
De	  staart	  is	  niet	  alleen	  in	  staat	  om	  de	  windturbine	  automatisch	  te	  draaien	  in	  de	  wind,	  maar	  ook	  om	  
ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  Black	  600	  niet	  overbelast	  raakt.	  De	  staart	  draait	  langzaam	  uit	  de	  wind	  als	  de	  
windsnelheid	  te	  hoog	  is	  bij	  ongeveer	  550	  Watt.	  Daarom	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  staart	  correct	  
gemonteerd	  wordt.	  De	  staart	  is	  altijd	  in	  staat	  om	  zich	  zijwaarts	  te	  demonstreren.	  De	  schroef,	  die	  de	  
staart	  houdt,	  mag	  de	  staart	  niet	  klemmen.	  Tijdens	  de	  montage	  zorg	  dat	  u	  veel	  vet	  vult	  in	  de	  ruimte	  
waar	  de	  pen	  wordt	  geplaatst,	  zodat	  er	  altijd	  beweging	  in	  kan	  zitten.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  
	  
	  

	  
	  
De	  stippenlijn	  laat	  de	  positie	  zien	  bij	  te	  hoge	  windsnelheden	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



De	  windgenerator	  levert	  een	  driefasige	  wisselstroom,	  is	  het	  zinvol	  om	  de	  stroom	  van	  de	  regelaar	  om	  
te	  zetten,	  maar	  niet	  als	  de	  batterij	  te	  kort	  is.	  De	  reden	  11	  daarvoor	  is	  dat	  de	  consumptie	  lager	  bij	  de	  
wisselstroom.	  Je	  moet	  3	  draden	  leggen	  van	  de	  windgenerator	  naar	  de	  oplader,	  zoals	  te	  zien	  is	  op	  de	  
onderstaande	  tekening.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Neem	  de	  juiste	  draden	  profiel	  van	  deze	  grafiek:	  
	  
12volt:	  
Afstand	  van	  de	  windgenerator	  
naar	  de	  oplader	  in	  m	  

10.6	   10.7-‐17.6	   17.7-‐28.2	   28.3-‐44.1	   44.2-‐68.1	   68.1-‐110	  

Draden	  profiel	  in	  mm2	   10	   16	   25	   35	   50	   65	  
	  
24volt:	  
Afstand	  van	  de	  windgenerator	  
naar	  de	  oplader	  in	  m	  

10.6	   10.7-‐17.6	   17.7-‐28.2	   28.3-‐42.4	   42.3-‐70.6	   70.7-‐
112.9	  

Draden	  profiel	  in	  mm2	   4	   6	   10	   16	   25	   35	  
	  
48volt:	  
Afstand	  van	  de	  windgenerator	  
naar	  de	  oplader	  in	  m	  

10.6	   10.7-‐17.6	   17.7-‐28.2	   28.3-‐44.1	   44.2-‐68.1	   70.7-‐
112.9	  

Draden	  profiel	  in	  mm2	   2,5	   2,5	   4	   6	   8	   10	  
	  
	  
	   	  



Leg	  de	  triple	  kern	  kabel	  naar	  de	  top	  van	  de	  toren.	  Omdat	  de	  kabel	  een	  leeg	  zwaar	  gewicht	  heeft,	  
raden	  wij	  aan	  om	  de	  kabel	  binnen	  de	  toren	  te	  monteren	  met	  een	  extra	  trekontlasting	  voordat	  u	  de	  
kabel	  aan	  de	  windgenerator	  sluit.	  Combineer	  alle	  drie	  de	  kernkabels	  aan	  de	  voet	  van	  de	  toren	  naar	  
een	  kortsluiting.	  Zet	  een	  krimpkous	  over	  de	  hoofdkabel	  van	  elke	  kern.	  Draai	  elk	  van	  de	  drie	  kernen	  
met	  de	  kernen	  van	  de	  kabel	  en	  soldeer	  ze	  op.	  Doe	  de	  krimpslang	  over	  de	  soldering	  van	  elke	  kern	  en	  
krimp	  het	  met	  warmte.	  Rol	  alle	  drie	  de	  kernen	  met	  textiel	  elektrische	  tape.	  	  
Monteer	  de	  windturbine	  op	  de	  voorbereidende	  toren,	  het	  moeten	  worden	  voorbereid	  op	  een	  wijze	  
dat	  de	  montage	  as	  goed	  past	  bij	  39mm,	  een	  boorgat	  van	  39,5	  zou	  het	  beste	  alternatief	  zijn.	  	  
De	  toren	  zal	  niet	  boven	  een	  rotor	  diameter	  van	  70	  mm	  zijn	  bij	  de	  rotorbladen,	  zodat	  de	  bladen	  niet	  
tegen	  de	  toren	  geduwd	  worden	  als	  er	  een	  zware	  storm	  op	  komst	  is.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Monteer	  de	  toren	  druk	  van	  de	  windturbine	  met	  4	  M8	  schroeven	  met	  de	  toren.	  Let	  erop	  dat	  de	  
schroeven	  niet	  dieper	  gaan	  dan	  11mm	  in	  de	  torendruk,	  omdat	  de	  kabels	  in	  het	  midden	  van	  de	  as	  
liggen.	  	  
	  
Vestig	  de	  toren	  verticaal.	  Een	  schuinte	  toren	  benadrukt	  mechanisme	  van	  de	  windturbine	  te	  veel.	  
Nadat	  de	  toren	  is	  aangepast,	  moet	  het	  ook	  zo	  blijven.	  	  
	  
	  

	   	  



Verbinding	  met	  de	  oplader	  	  
	  
Voor	  het	  aansluiten	  van	  de	  converter,	  let	  a.u.b.	  op	  de	  instructies	  van	  de	  handleiding	  van	  de	  
omvormer.	  Merk	  op	  dat	  converters	  meestal	  een	  constante	  spanning	  nodig	  hebben	  en	  moeten	  
worden	  beschermd	  tegen	  overspanning.	  U	  kunt	  ook	  geschikte	  converters	  en	  
overspanningsbeveiliging	  op	  onze	  online	  shop	  vinden.	  	  
De	  BLACK	  windturbine	  kan	  niet	  worden	  gedreven	  in	  kortsluiting	  op	  volle	  capaciteit.	  Dit	  is	  
aanvaardbaar	  tot	  een	  rotatiesnelheid	  van	  maximaal	  100	  rotaties	  per	  minuut.	  De	  turbine	  kan	  worden	  
vernietigd	  bij	  hogere	  rotaties.	  Als	  u	  graag	  remmen	  switch	  groepen	  wilt	  hebben,	  moten	  ze	  worden	  
overgeschakeld	  op	  de	  rem	  weerstand.	  Dat	  is	  erg	  belangrijk	  voor	  feed-‐in	  inrichtingen,	  anders	  kan	  de	  
windturbine	  niet	  handmatig	  worden	  verbroken.	  	  
De	  voorzijde	  van	  de	  oplader	  omvat	  de	  aansluiting	  voor	  de	  accu	  en	  de	  informatieve	  LED’s,	  even	  als	  de	  
remmen	  schakelaar	  groep.	  Let	  op	  dat	  “I”	  betekent	  dat	  	  de	  rem	  wordt	  aangezet,	  maar	  niet	  de	  
windturbine.	  De	  remmen	  schakelaar	  groep	  remt	  nooit	  de	  turbine	  door	  de	  luiheid.	  De	  remmen	  
schakelaar	  groep	  wordt	  geactiveerd	  in	  geval	  van	  gevaar,	  zoals	  hagel	  of	  zware	  stormen	  of	  wanneer	  de	  
windturbine	  onderhouden	  moet	  worden.	  Schakel	  naar	  stand	  “O”	  wanneer	  u	  de	  automatische	  modus	  
wilt	  gebruiken.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Het	  linkerBEEN	  is	  zo	  gesignaleerd	  dat	  de	  accuspanning	  te	  laag	  is.	  Beide	  groene	  LED’s	  in	  de	  middelste	  
positie	  vertelt	  u	  of	  de	  oplader	  een	  12	  of	  24	  volt	  systeem	  heeft	  gevonden.	  De	  rechter	  LED	  geeft	  aan	  of	  
de	  rem	  wordt	  geactiveerd	  op	  het	  moment,	  het	  kan	  met	  de	  hand	  of	  automatisch	  worden	  geactiveerd.	  	  
	  
De	  regelaar	  mag	  niet	  worden	  geïnstalleerd	  in	  de	  buurt	  van	  de	  accu’s,	  omdat	  sommige	  accu’s	  
vergassen	  tijdens	  de	  operatie.	  In	  sommige	  gevallen	  kunnen	  er	  explosies	  optreden.	  De	  regelaar	  kan	  
alleen	  worden	  geïnstalleerd	  in	  de	  buurt	  van	  de	  batterijen	  als	  de	  batterijen	  buiten	  worden	  ontlucht	  
met	  ontgassen	  brasses	  zodat	  de	  batterijen	  niet	  kunnen	  vergassen	  in	  de	  kamer.	  	  
	  
Het	  is	  belangrijk	  om	  eerst	  de	  accu	  te	  verbinden	  met	  de	  oplader,	  voordat	  u	  verbinding	  maakt	  met	  
andere	  componenten.	  De	  accu	  kan	  niet	  te	  diep	  ontladen,	  vooral	  bij	  24	  volt	  apparaten,	  omdat	  het	  
elektronische	  systeem	  van	  de	  oplader	  moet	  draaien	  en	  de	  oplader	  moet	  in	  staat	  zijn	  om	  de	  juiste	  
systeemspanning	  te	  herkennen.	  Let	  op	  dat	  de	  oplader	  wordt	  vernietigd	  als	  je	  +	  voor	  –	  vergist.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nadat	  de	  accu	  is	  verbonden	  met	  de	  oplader,	  wordt	  de	  elektrische	  rem	  geactiveerd	  voor	  20	  minuten.	  
Tijdens	  deze	  periode,	  moet	  u	  de	  windturbine	  verbinden.	  Let	  op	  dat	  wanneer	  er	  kortsluiting	  ontstaat	  
in	  de	  kabel	  van	  de	  generator	  tijdens	  winderige	  omstandigheden,	  de	  generator	  zal	  versnellen	  en	  
kabels	  worden	  bekrachtigd.	  Wees	  daarom	  voorzichtig	  wanneer	  u	  niet	  geïsoleerde	  kabels	  aanraakt.	  	  	  
	   	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
De	  drie	  kernen	  van	  de	  windturbine	  moet	  aangesloten	  worden	  aan	  de	  achterzijde	  van	  de	  oplader,	  de	  
volgorde	  van	  de	  verbinding	  maakt	  niet	  uit	  op	  de	  3-‐fasen-‐wisselstroom.	  Het	  is	  ook	  mogelijk	  een	  
zonnepaneel	  tot	  100	  Wp	  en	  een	  hybride	  oplader	  te	  verbinden.	  	  
	  
Wanneer	  de	  oplader	  correct	  is	  aangesloten,	  kan	  de	  handrem	  worden	  uitgeschakeld,	  normaal	  is	  een	  
remvertraging	  nog	  steeds	  actief,	  zodat	  de	  LED	  remmen	  nog	  steeds	  branden.	  Het	  licht	  vervalt	  normaal	  
na	  20	  minuten.	  Wanneer	  de	  rem	  is	  uitgeschakeld,	  begint	  de	  windturbine	  sneller	  te	  draaien	  tot	  het	  
opladen	  begint.	  In	  dit	  geval	  kunnen	  de	  accu	  kabels	  niet	  worden	  verwijderd	  voor	  testdoeleinden,	  dit	  
zal	  de	  oplader	  vernietigen.	  Wanneer	  je	  de	  huidige	  stroomgeleiding	  wilt	  controleren,	  moet	  u	  een	  
ampèremeter	  installeren	  of	  gebruik	  maken	  van	  een	  grijper-‐ampère	  meter.	  De	  oplader	  controleert	  nu	  
het	  laden	  eindspanning	  van	  de	  accu,	  die	  is	  gedaald	  naar	  14,2	  volts.	  Wanneer	  het	  laadeinde	  voltage	  
wordt	  bereikt,	  remt	  de	  windturbine	  voor	  20	  minuten.	  Wanneer	  de	  accu	  kleine	  is	  dan	  80	  Ah,	  kan	  het	  
gebeuren	  dat	  het	  opladen	  einde	  spanning	  te	  vroeg	  wordt	  bereikt	  en	  dat	  de	  accu	  niet	  goed	  wordt	  
opgeladen.	  Om	  dingen	  recht	  te	  zetten,	  kunt	  u	  overschakelen	  op	  een	  klein	  apparaat	  tijdens	  het	  
opladen	  die	  de	  spanning	  vermindert	  en	  het	  remmen	  voorkomt.	  	  
	  
De	  rem	  van	  de	  oplader	  wordt	  bestuurd	  met	  behulp	  van	  een	  temperatuursensor	  –	  zo	  wanneer	  er	  een	  
reden	  van	  remmen	  is	  of	  wanneer	  er	  veel	  wind	  is,	  kan	  het	  remmen	  proces	  een	  tijdje	  duren.	  Als	  er	  
weinig	  wind	  is,	  zal	  de	  rem	  snel	  worden	  afgekoeld	  en	  de	  windturbine	  zal	  weer	  gaan	  werken.	  	  
	  
Het	  beste	  van	  deze	  oplader	  is	  het	  feit	  dat	  je	  de	  rem	  kan	  programmeren,	  niet	  alleen	  het	  einde	  lading	  
spanning	  maar	  ook	  de	  laadstroom.	  Het	  voordeel	  is	  dat	  de	  windturbine	  kan	  ook	  lopen	  met	  een	  grote	  
accu.	  In	  het	  verleden,	  vond	  soms	  schade	  plaats	  in	  de	  opladers	  wanneer	  grote	  lege	  accu’s	  in	  een	  
zware	  storm	  kwamen	  en	  de	  laadstromen	  te	  hoog	  werden	  voor	  de	  elektronica.	  De	  volgende	  schermen	  
zijn	  te	  zien:	  	  
	  
De	  oplader	  heeft	  vijf	  knoppen,	  de	  knop	  MENU	  is	  om	  menu	  opties	  te	  kiezen,	  de	  knop	  OK	  is	  voor	  het	  
kiezen	  van	  menuopties	  in	  de	  andere	  richting,	  +	  en	  –	  zijn	  er	  om	  parameters	  te	  kiezen,	  de	  knop	  RESET	  
kan	  de	  oplader	  resetten,	  maar	  niet	  alle	  kalibraties	  zullen	  wijzigen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Logo,	  versie	  datum,	  N	  =	  normaal	  menu,	  L	  voor	  12	  Volt,	  H	  voor	  24	  Volt	  systeem	  voltage.	  Het	  systeem	  
spanning	  zal	  worden	  opgenomen	  wanneer	  de	  accu	  wort	  aangesloten.	  Als	  de	  batterij	  15	  op	  een	  24	  
volt	  systeem	  wordt	  afgevoerd,	  kan	  het	  gebeuren	  dat	  de	  heffing	  controller	  een	  12	  Volt	  systeem	  
herkent.	  	  
	   	  



	  
	  

Je	  kunt	  de	  voltage	  V	  zien	  en	  de	  stroom	  I,	  wat	  liegt	  tegen	  de	  accu.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Laad	  uit:	  druk	  op	  de	  knop	  +	  en	  -‐,	  programmeer	  van	  het	  opladen	  einde	  spanning	  van	  uw	  accu,	  besteed	  
aandacht	  aan	  de	  beschrijvingen	  van	  het	  bedrijf	  van	  de	  batterij,	  het	  opladen	  einde	  spanning	  kan	  zijn	  

tussen	  12	  en	  15	  Volts.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Charge	  laat	  zien,	  hoeveel	  ampère	  uur	  werden	  geladen	  in	  de	  accu	  deze	  waarde	  wordt	  gebruikt	  als	  een	  

relatie	  waarde,	  want	  elke	  10	  seconden	  wordt	  er	  informatie	  over	  de	  oplader	  aangevraagd.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Het	  is	  hetzelfde	  als	  hierboven,	  alleen	  in	  kWh	  
	  

	  
	  
	  
	  

Geeft	  u	  de	  mogelijkheid	  in	  Watt,	  die	  wordt	  geproduceerd	  op	  dat	  moment	  
	  

	  
	  
	  
	  

You	  can	  also	  define	  and	  connect	  consumer	  load	  to	  the	  charge	  controller,	  when	  the	  consumer	  
load	  should	  switch	  off	  or	  on.	  The	  consumer	  load	  is	  called	  User	  and	  is	  measured	  

	  in	  ampere	  hours.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Druk	  op	  de	  +	  en	  –	  knoppen	  om	  in	  te	  stellen	  welke	  spanning	  de	  oplader	  moet	  veranderen	  van	  de	  
consumer	  load.	  

	   	  



	  
	  

User	  on,	  definieert	  de	  spanning,	  op	  welk	  punt	  de	  gebruiker	  weer	  moet	  schakelen.	  Wanneer	  de	  
verbruiker	  is	  uitgeschakeld,	  stijgt	  de	  accuspanning.	  Als	  de	  waarde	  niet	  groot	  genoeg	  is,	  de	  verbruiker	  

schakelt	  aan	  en	  uit	  in	  een	  korte	  periode.	  Deze	  functie	  kan	  ook	  worden	  gebruikt	  met	  kleinere	  
batterijen.	  You	  just	  connect	  another	  load	  in	  the	  upper	  area	  so	  that	  the	  end	  

charging	  voltage	  will	  not	  be	  reached	  too	  early,	  in	  this	  way	  the	  brake	  stays	  deactivated	  for	  a	  
longer	  period.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Hier	  kunt	  u	  zien	  hoeveel	  stroom	  de	  verbruiker	  nodig	  heeft	  op	  dat	  moment.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Met	  het	  gebruik	  van	  de	  +	  en	  –	  knoppen,	  kunt	  u	  instellen	  op	  welke	  stroom	  uw	  windturbine	  moet	  
worden	  afgebroken.	  Dit	  voorkomt	  een	  overbelasting	  van	  de	  oplader,	  vooral	  als	  u	  grotere	  batterijen	  
verbindt.	  Deze	  functie	  kan	  ook	  worden	  gebruikt	  om	  het	  motortoerental	  te	  definiëren.	  Om	  de	  juiste	  
waarde	  te	  berekenen	  neemt	  u	  de	  volgende	  stappen:	  vermogen	  van	  de	  windturbine	  gedeeld	  door	  de	  
eind	  opgeladen	  voltage,	  wat	  betekent	  dat	  wanneer	  u	  een	  300	  Watt	  generator	  met	  12	  Volt,	  het	  einde	  
14,4	  Volt	  zou	  zijn	  met	  een	  AGM	  accu.	  Het	  resultaat	  is	  dat	  de	  maximale	  laadstroom	  is	  300	  VA	  /	  14,4	  V	  

=	  20,83	  Ampère.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Breaktime:	  u	  kunt	  aanpassen	  hoelang	  de	  windturbine	  nodig	  heeft	  totdat	  het	  wordt	  afgebroken.	  Hoe	  
langer	  de	  tijd	  is	  aangepast,	  hoelang	  de	  rem	  nodig	  heeft	  om	  te	  remmen.	  Hierdoor	  wordt	  de	  rem	  in	  

weerstand	  is	  verwarming	  en	  de	  drag	  remmen	  kan	  beginnen	  tot	  de	  temperatuur	  van	  de	  rem	  
weerstand	  wegvalt.	  Gelieve	  niet	  een	  waarde	  die	  kleiner	  is	  dan	  10	  seconden	  aan	  te	  passen.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Hier	  ziet	  u	  de	  generator	  spanning	  die	  begint	  bij	  8	  Volt.	  Hiervoor	  kon	  u	  alleen	  de	  voedingsspanning	  

zien	  van	  de	  processor.	  De	  generator	  spanning	  is	  hoger	  dan	  de	  accuspanning.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Verbinding	  met	  de	  feed-‐in	  omvormer	  	  
	  
Lees	  aandachtig	  de	  instructies	  van	  de	  omvormers	  handleiding	  wanneer	  u	  verbinding	  maakt	  met	  de	  
omvormer.	  Let	  op	  dat	  de	  omvormers	  constante	  spanning	  moeten	  gebruiken	  en	  moeten	  worden	  
beschermd	  tegen	  overspanning.	  Er	  zijn	  geschikte	  omvormers	  en	  overbelasting	  beveiligingen	  
beschikbaar	  in	  onze	  online	  winkel.	  De	  windturbine	  moet	  een	  handmatige	  stopschakelaar	  hebben	  die	  
geen	  kortsluiting	  kan	  veroorzaken,	  maar	  moet	  in	  staat	  zijn	  om	  de	  windturbine	  te	  remmen	  met	  een	  
weerstand.	  	  
	  

Probleemoplossing	  
	  
De	  windturbine	  start	  niet	  snel	  met	  draaien	  wanneer:	  

• De	  rem	  van	  de	  regelaar	  wordt	  geschakeld	  naar	  I	  
• Een	  kortsluiting	  tussen	  de	  kernen	  wordt	  gemaakt	  tijdens	  het	  verbinden	  van	  de	  kabels	  
• De	  stopschakelaar	  is	  ingeschakeld	  
• De	  rotorbladen	  ondersteboven	  zijn	  gemonteerd	  
• De	  generator	  wrijft	  tegen	  de	  sifon	  
• De	  positie	  voor	  de	  wind	  aanpassing	  te	  traag	  is	  	  
• De	  rotorbladen	  niet	  goed	  in	  balans	  zijn	  
• Er	  geen	  batterij	  verbonden	  is	  met	  de	  regelaar	  
• De	  vergrendeling	  van	  de	  batterij	  defect	  is	  	  
• Er	  niet	  genoeg	  wind	  is	  
• De	  windturbine	  of	  de	  oplader	  kapot	  is.	  	  

	  
Om	  de	  fout	  te	  vinden,	  zullen	  we	  een	  proces	  van	  eliminatie	  moeten	  doen.	  Daarom	  moet	  u	  de	  drie	  
kernen	  van	  de	  windturbine	  van	  de	  oplader	  loskoppelen.	  Als	  de	  windturbine	  opstart,	  moet	  er	  een	  fout	  
tussen	  de	  controller	  en	  de	  batterij	  zijn.	  Wanneer	  de	  windturbine	  nog	  steeds	  langzaam	  draait,	  moet	  
de	  fout	  tussen	  de	  oplader	  en	  de	  windturbine	  zitten.	  	  
	  
Als	  de	  windturbine	  niet	  genoeg	  kracht	  heeft:	  

• Is	  de	  windsnelheid	  te	  langzaam	  
• Is	  de	  installatie	  locatie	  niet	  goed	  gekozen	  of	  de	  toren	  is	  niet	  hoog	  genoeg	  
• De	  batterij	  is	  te	  klein,	  daardoor	  is	  de	  oplader	  eind	  voltage	  te	  snel	  bereikt	  (de	  batterij	  moet	  

minimaal	  100	  Ah	  hebben)	  
• De	  rotor	  is	  niet	  goed	  gebalanceerd	  	  
	  

De	  windturbine	  trilt	  boven	  op	  de	  toren:	  
• De	  rotor	  is	  niet	  goed	  gebalanceerd	  
• De	  windturbine	  is	  niet	  in	  een	  verticale	  positie	  	  
• De	  toren	  capaciteit	  heeft	  teveel	  speling	  	  
• De	  toren	  is	  niet	  voldoende	  robuuste	  	  

	  
Voordat	  u	  contact	  opneemt	  met	  de	  fabrikant	  over	  bepaalde	  fouten,	  meet	  dan	  a.u.b.	  de	  volgende	  
parameters	  en	  meldt	  deze	  aan	  de	  fabrikant:	  

1. Hoe	  hoog	  is	  de	  windsnelheid	  	  
2. Hoe	  hoog	  is	  de	  toren	  	  
3. Details	  over	  de	  installatie	  locatie	  en	  de	  omgeving	  
4. Koppel	  de	  drie	  kernen	  los	  van	  de	  windturbine	  van	  de	  oplader	  en	  meet	  de	  AC	  voltage	  tussen	  

elke	  fase,	  van	  fase	  1	  tot	  2,	  van	  2	  tot	  3	  en	  van	  3	  tot	  fase	  1.	  Tussen	  de	  constante	  wind	  
condities,	  zullen	  ze	  bijna	  hetzelfde	  moeten	  zijn.	  	  



5. Meet	  de	  batterij	  voltage	  
6. Welke	  apparaten	  zijn	  verbonden	  met	  de	  batterij	  
7. Zijn	  er	  zonnepanelen	  verbonden	  met	  de	  oplader	  en	  welke	  kracht	  (in	  Wp)	  en	  off-‐load	  voltage	  

hebben	  deze	  zonnepanelen	  
	  
	  

Controle	  	  	  
	  
U	  moet	  uw	  windturbine	  regelmatig	  nakijken	  om	  voor	  een	  langere	  periode	  gebruik	  te	  maken	  van	  uw	  
turbine.	  	  
De	  eerste	  controle	  vindt	  plaats	  op	  de	  eerste	  dag	  nadat	  uw	  de	  windturbine	  heeft	  geïnstalleerd,	  daarna	  
na	  een	  wek	  en	  daarna	  na	  drie	  maanden.	  Daarna,	  kunt	  u	  uw	  turbine	  in	  langere	  termijnen	  controleren.	  	  
	  
Dichtbij	  kusten,	  moet	  u	  het	  elke	  6	  maanden	  controleren	  omdat	  er	  een	  hoger	  zoutgehalte	  in	  de	  lucht	  
hangt,	  in	  het	  binnenland	  moet	  u	  één	  keer	  per	  jaar	  de	  windturbine	  controleren	  of	  na	  heftige	  stormen.	  
De	  beste	  tijd	  om	  te	  controleren	  is	  na	  de	  wintertijd.	  	  
	  
De	  volgende	  punten	  moeten	  worden	  gedaan	  tijdens	  de	  controle:	  
• Kijk	  voor	  de	  trillingen	  bovenop	  de	  toren	  
• Controleer	  of	  de	  toren	  nog	  steeds	  in	  een	  verticale	  positie	  staat	  en	  of	  alle	  bedrading	  strak	  is	  
• Draait	  de	  windturbine	  gemakkelijk	  in	  de	  wind	  
• Zijn	  de	  rotorbladen	  nog	  steeds	  goed	  in	  evenwicht?	  
• Wanneer	  er	  schade	  is	  aan	  de	  bladeren,	  moet	  de	  windturbine	  onmiddellijk	  worden	  gestopt	  
• Pas	  op	  als	  er	  sprake	  is	  van	  kleine	  spleten	  of	  als	  er	  iets	  afbreekt	  van	  de	  rand	  van	  het	  blad	  
• Zijn	  alle	  schroeven	  nog	  steeds	  bevestigd	  aan	  de	  generator?	  
• Kijk	  goed	  naar	  de	  kabels,	  dat	  er	  geen	  schuren	  herkenbaar	  zijn.	  	  
	  

Onderhoud	  	  
	  
Bij	  auto-‐onderdelen	  winkels,	  is	  een	  beschermd	  ondergrond	  wax	  beschikbaar	  in	  transparant	  en	  geel	  
gekleurd.	  Neem	  een	  oude	  doek	  en	  spray	  de	  wax	  erop,	  reinig	  daarna	  de	  turbine.	  De	  wax	  coating	  
beschermt	  de	  windturbine	  tegen	  weersinvloeden	  en	  ultraviolet	  licht.	  Maak	  ook	  de	  rotorbladen	  en	  de	  
spinner	  schoon.	  Hoe	  gladder	  een	  rotorblad,	  hoe	  beter	  de	  windturbine	  werkt.	  In	  de	  winter	  kan	  
sneeuw	  nauwelijks	  hechten	  op	  de	  bladeren.	  	  
	  

	   	  



CE	  attest	  en	  garantievoorwaarden	  	  
	  
GmbH	  garandeert	  dat	  dit	  apparaat	  geen	  materiële	  schade	  zal	  hebben	  24	  maanden	  na	  aankoop,	  die	  
de	  functie	  van	  de	  windturbine	  kunnen	  beïnvloeden.	  Should	  there	  occur	  any	  
damages	  during	  this	  period,	  qou	  will	  have	  to	  inform	  the	  preVent	  GmbH	  immediately.	  PreVent	  GmbH	  
zal	  dan	  uw	  garantie	  bewijzen	  en	  zal	  het	  toestel	  repareren	  of	  nieuwe	  onderdelen	  sturen.	  De	  
voorwaarde	  voor	  de	  garantie	  is	  dat	  het	  product	  op	  de	  juiste	  wijze	  wordt	  gebruikt	  en	  dat	  de	  klant	  de	  
instructies	  van	  de	  handleiding	  heeft	  gevolgd,	  dat	  is	  inclusief	  de	  controles	  en	  de	  onderhoudt	  van	  het	  
product.	  Verantwoordelijkheid	  is	  uitgesloten	  voor	  schade	  die	  direct	  of	  indirect	  van	  de	  turbine.	  
Schade	  veroorzaakt	  door	  overmacht	  zoals	  zware	  stormen,	  hagel,	  overstromingen	  of	  bliksem	  enz.	  zijn	  
eveneens	  uitgesloten	  voor	  verantwoordelijkheid	  van	  preVent	  GmbH.	  
	  
Als	  de	  windturbine	  of	  de	  componenten	  moeten	  worden	  opgebouwd	  en	  afgebroken	  voor	  de	  check-‐up	  
reparatie,	  wijzig	  of	  vervang	  vanwege	  garantieclaims,	  dan	  zijn	  deze	  kosten	  voor	  de	  klant.	  De	  preVent	  
Gmbh	  beslist	  of	  een	  windturbine	  moet	  worden	  gerepareerd	  of	  vervangen	  door	  een	  nieuwe.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

The	  company	  
preVent	  GmbH	  

Taunusstrasse	  24	  a	  
63694	  Limeshain	  

Germany	  
	  

Verklaart	  in	  een	  exclusieve	  verantwoordelijkheid	  dat	  de	  windturbines	  van	  de	  serie	  HF-‐VWG,	  zwart,	  VWA	  300	  
tot	  3000	  Watt	  en	  de	  lading	  controllers	  HK	  W6S	  voor	  de	  serie	  VWG	  2008	  en	  volgende	  tot	  VWG	  9008,	  waarop	  
deze	  verklaring	  betrekking	  heeft,	  zijn	  overeenstemmende	  met	  de	  volgende	  richtlijnen	  en	  normen:	  
EN	  61000-‐6-‐1:	  2007	  
EN	  61000-‐6-‐3:	  2007	  
EN	  61000-‐3-‐2:	  2006	  
EN	  61000-‐3-‐3:	  2006	  
	  
Het	  bovengenoemde	  bedrijf	  houdt	  documenten	  voor	  het	  bewijs	  van	  de	  veiligheid	  doel	  compliance.	  	  
	  
	  
Limeshain,	  the	  30/07/2008	   	   	   	   Christoph	  Stengel	  

(general	  manager	  of	  preVent	  GmbH)	  


