Oikeissa olosuhteissa
pienikin on

suuri.
Ihmisille, jotka työskentelevät poikkeuksellisissa olosuhteissa, pienillä asioilla on usein suuri merkitys. Toimeksiannon onnistuminen voi olla muutamasta watista kiinni. Siksi on tärkeää,
että ammattilaisella on apunaan ammattilaisen työkalut.
Windside-tuuliturbiiniperheen pienimmät jäsenet WS-0,15 ja WS-0,30
ovat erityisesti ammattilaisten suosiossa. Ei mitään ylimääräistä, vain
kaikki tarpeellinen. 100 %:n luotettavuutta säässä kuin säässä, paikassa
kuin paikassa.
Luotettava. Tehokas. Paras.
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Windside® WS‑0,30—Monipuolista tehokkuutta
Pienet Windside‑tuuliturbiinit tekevät tälläkin hetkellä työtä eri puolilla maailmaa eri alojen ammattilaisten
hyväksi. Windside WS‑0,30– malli on käyttökohteiltaan monipuolinen: paitsi erilaisissa mittaus– ja valvonta‑
järjestelmissä sähköntuottajana pienille elektronisille laitteille, sitä käytetään myös mm. kesämökeillä, veneissä
sekä puisto– ja katuvalojen sähköntuottajana.
Kuten muutkin Windside‑mallit, WS‑0,30 on ra‑
kennettu kestämään eliniän. Materiaaleina käyte‑
tään vain parhaita raaka‑aineita, ja jokainen yksi‑
lö käy läpi huolellisen viimeistelyn ja tarkastuk‑
sen. Tuotteen paino kertoo jo laadusta: materiaa‑
leista ja kestävyydestä ei ole tingitty.
Paitsi turvallisuutta, laatu tarkoittaa myös huole‑
tonta käyttöä ja helppoutta. Windside‑turbiinit on
suunniteltu toimimaan vähäistä huoltoa tarvitse‑
vina autonomisina yksikköinä. Kun turbiini on
kerran asennettu, ei sen toimintaan tarvitse enää
juuri puuttua. Ainoa huoltotoimenpide on laake‑
rien rasvaus, jonka senkin voi jättää automaatti‑
sen voitelujärjestelmän huoleksi.
Kaikilla Windside‑turbiineilla on 10 vuoden ta‑
kuu.
WS‑0,30‑mallia on saatavana kaikissa tuulenkes‑
toluokissa (C, B– ja A‑mallit), sekä erikoisvahvoi‑
na WS‑0,30B‑29N– ja WS‑0,30A8 –malleina.
Tutustu sivuihimme www.windside.com ja ota
yhteyttä lähimpään jälleenmyyjääsi. Lisätietoa
saat myös valmistajalta:
OY WINDSIDE PRODUCTION LTD
Keskitie 4, FIN‑44500 Viitasaari
Puh. 0208 350 700, fax 0208 350 701
S‑posti: finland@windside.com

▲ Windside WS‑0,30A

Windside WS‑0,30C ja WS‑0,30B
Windside WS‑0,30C / WS‑0,30B /
WS‑0,30A:
‑ Paino: 42 kg (C), 43 kg (B)
and 87 kg (A)
‑ Pyyhkäisypinta‑ala: 0,30 m2
‑ Generaattori: 9 A
‑ Jännite: 1‑400 V/12,24,48 V
‑ WS‑0,30C kestää jatkuvaa tuulta
30 m/s, WS‑0,30B 40 m/s
ja WS‑0,30A8 60 m/s

Materiaalit:
‑ Siivet: lasikuitu
‑ Kiinnikkeet: alumiini
‑ Generaattori ja päätylaipat:
teräs ja alumiini
‑ Kaikki pultit ruostumatonta
terästä tai galvanoitua (A4, A2
or Zn)
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