
 

 

DOMUS 500W/750W/1KW  

S tímto produktem najdete výborný poměr kvalita / cena z celé série! Vynikající pro domácí a 
průmyslové použití, pro akumulaci („Samostatný“ systém) a snížení účtů za elektřinu a 
systém připojený na síť(„Grid Connected“ systém).  

Systém lze nainstalovat během jednoho dne bez nutnosti povolení místních nebo národních 
úřadů!  

Výhody řady DOMUS  

- Aktivuje se velmi slabým větrem: od pouhých 1,2 m/s (verze 500W/6 lopatek).  
- Malý a lehký: pouhých 14 kg a průměr 130 cm.  

 
- Italský design: jednoduchá a elegantní linie (Made in Italy).  
- Hybridní rotor DARRIEUS / SAVONIUS: horizontální profil Savonius snižuje práh 

rozběhu a zvyšuje účinnost při nízkých režimech; vertikální profil Darrieus zachycuje 
velký objem vzduchu a zvyšuje výkon ve vysokých otáčkách. Výsledkem je lepší 
výstupní křivka.  Když mluvíme o MICRO VAWT, pozornost by se neměla věnovat 
pouze výrobě energie, ale především nákladům (nákup, instalace a údržba), které 
musí být co nejnižší.  



- Dalšími prvky, které je třeba vzít v úvahu, je příjemný design a nehlučnost, aby se 
přizpůsobily městskému prostředí, ve kterém jsou zpravidla instalovány. Naše MICRO 
VAWT patří mezi nejtišší na trhu, s výjimečným designem „made in Italy“.  

- 360stupňové zachycování větru:  
Na rozdíl od běžných horizontálních větrných generátorů zachycují generátory s 
vertikální osou vítr ze všech směrů.  

- Dlouhá životnost: protože neexistují žádné pohyblivé mechanické části (pouze rotace 
motoru, který vyrábí energii), životnost je velmi dlouhá, zpravidla více než 20let.  

- Tichý chod: na rozdíl od běžných horizontálních větrných generátorů, které musí 
pracovat při 600 RPM (otáčky za minutu), DOMUS, pracující pouze při 60 RPM, 
neprodukuje hluk.  

- Samobrzdění: všechny rotory se svislou osou jsou díky své vnitřní aerodynamické 
povaze samobrzdné: když dosáhnou své pracovní rotace, větrná lopatka, která je 
orientovaná proti větru, funguje jako brzda a stabilizuje rychlost otáčení.  

- Plug & Play:  
Přizpůsobitelná výška tyče: Řada DOMUS v konfiguraci PLUS (nebo vyšší) je doplněna 
tyčí vysokou 85 cm.  
Výšku si můžete přizpůsobit pomocí našeho modulárního systému M40 
namontováním univerzálních sloupů (1,30 m) na sebe a jejich zajištěním napínacími 
lany (křížově) 
 

 
 

 



 
- Univerzální upevňovací základna:  

Naše stavebnice DOMUS v konfiguraci PLUS (nebo stavebnice vyšší výbavy) doplňuje 
tyč (85 cm) s univerzální fixační základnou, vhodnou k montáži na jakoukoliv 
podpěru.  
Pozor!  Upevnění provádí naši zákazníci na vlastní nebezpečí a musí být řádně 
navrženo a provedeno podle místa a typu montáže, např. na zemi, na balkón, na 
střechu atd.)  

- Přizpůsobitelný invertorový systém: Všechny naše řady lze zakoupit buď bez 
invertoru, nebo s preferovaným invertorovým systémem (“Stand Alone”/ “Grid 
Connected”).  


