
 
 
 
 
 

FA60/100HYBRID 
12V DC EGYENÁRAMÚ 

HÁZI HIBRID  
(SZÉLGENERÁTOR+NAPELEM) 

KÉSZLET 

 
 

TERMÉKISMERTETŐ 
 

  



Ön egy olyan korszerű, környezetbarát szélgenerátor birtokosa lehet, amely kiválóan használható kisebb energia-
igényű elektromos berendezések üzemeltetéséhez. Széles körűen alkalmazható olyan helyeken, ahol nincs 
kiépített elektromos hálózat és/vagy annak kiépítése aránytalanul magas költségekkel járna. Segítségével 
biztosítható néhány alapvető elektromos berendezés (pl. világítás, TV, számítógép, vízpumpa, ventilátor, biztonsági 
berendezések, stb.) üzemeltetése, például 

 kisebb hétvégi házakban, tanyákon, 
 hajókon, yachtokon, 
 kempingezéskor, 
 építkezéseken, 
 mezőgazdasági területeken (méhészet, villanypásztorok, stb.) 

 
A szélgenerátor a szél energiáját alakítja át forgó mozgássá, amellyel egy egyenáramú generátort hajt meg, így 
elektromos áramot állít elő. A napelem a Nap energiáját hasznosítja és abból állít elő elektromos energiát. Az 
így előállított 12V feszültségű villamos energiát akkumulátorban lehet tárolni és igény szerint bármikor felhasználni – 
azaz elektromos berendezéseket (pl. világítás) üzemeltetni vele.  
 
Ne feledje: a szélgenerátor csak akkor képes elektromos energia előállítására, ha a szél erőssége ehhez elegendő! 
Ezért a váltakozó szél erősségétől függően (de napszaktól függetlenül – akár éjszaka is) termel elektromos energiát. 
Ezt lehet felhasználni 12V-os akkumulátorok töltésére, ami kiegyenlíti a váltakozó erősségű szél okozta áramerősség 
ingadozást és az elektromos berendezések folyamatos működését biztosítani tudja.  
 
Ha nem fúj a szél (vagy a szélgenerátor megfelelő működéséhez nem elegendően erős szél fúj), akkor a szélgenerátor 
nem termel az akkumulátor töltéséhez elegendő áramot. Ezért célszerű a szélgenerátort napelemmel együtt használni 
az akkumulátor töltésére. A napelemet a szélgenerátor tartóoszlopára is fel tudja szerelni és az akkor is termel áramot, 
ha nem fúj a szél, de süt a nap. Ez fordítva is igaz – ha nem süt a nap, de fúj a szél, akkor pedig a szélgenerátor termel 
áramot. Ezért az ilyen hibrid – szélgenerátorból és napelemből álló – rendszer sokkal megbízhatóbb 
energiaellátást biztosít, mint a csak napelemből, vagy csak szélgenerátorból álló rendszer.  
A készlet 12V-os ólomsavas, vagy ólomzselés akkumulátorok töltésére használható. 
 
A szélgenerátor és a napelem megfelel valamennyi vonatkozó szabványnak és előírásnak. Az általános szabályok és 
előírások szerint az ilyen kisméretű és kisteljesítményű rendszerek felszereléséhez és üzemeltetéséhez semmilyen 
külön engedélyre nincs szükség, ha a szerelési magasság a 3 métert nem haladja meg. Ha a szerelési magasság 
meghaladja a 3 métert, és/vagy a szélgenerátort olyan területen kívánja felállítani, ahol annak működése mások életét 
is befolyásolhatja (pl. társasház), akkor a jogi helyzet tisztázása érdekében forduljon az illetékes helyi építési 
hatósághoz. 
 
 

A készlet tartalma 
 

 1 készlet szélgenerátor,100W (1db generátor test, 1db rotor-tartó tányér, 3 db rotor-lapát, 1db takaró fedél, 
csavarok, „imbusz” kulcsok a szereléshez) 

 1db 60W-os napelem panel 
 1db töltésvezérlő szélgenerátorhoz 12V, 
 1db napelemes töltésvezérlő 
 1db oszlopra szerelhető tartókonzol napelemhez 
 2x kb. 7m szerelt kábel a napelem, a szélgenerátor és a töltésvezérlő bekötéséhez,  
 2x kb. 2m szerelt kábel az akkumulátor bekötéséhez, 
 szerelési és használati útmutató 

A tartóoszlop nem része a készletnek!  



Műszaki adatok 
Típus FA60/100 HYBRID 
Névleges teljesítmény (szélgenerátor) 100W 
Névleges feszültség (szélgenerátor) 12VDC 
Névleges teljesítmény (napelem) 60Wp 
Névleges feszültség (napelem) 12VDC 
Üresjárati kapocsfeszültség (napelem) 17,8VDC 
Rotor átmérő 120cm 
Napelem mérete 685x670x35mm 
Minimális szélsebesség* 2 m/sec (7,2 km/h) 
Névleges szélsebesség** 12 m/sec (43,2 km/h) 
Túlpörgés elleni védelem elektronikus forgatónyomaték vezérlés 
Rotor forgásiránya óramutató járásával egyező irány 
Rotor lapátok száma 3db 
Generátor típusa egyfázisú, állandó mágneses (NdFeB) generátor 
Oszlop csatlakozás 2” (kb. 52mm) átmérőjű acélcső-oszlop tetejére rögzíthető 
Maximális oszlop magasság 6m 
Generátor-ház anyaga öntött alumínium-ötvözet 
Rotor lapátok anyaga nagy szilárdságú nylon kompozit 
Tömeg 7,6kg (szélgenerátor)+6,0kg(napelem) 
*Minimális szélsebesség – az a szélsebesség, amely a generátor elindulásához szükséges. 
**Névleges szélsebesség – az a szélsebesség, amelyen a generátor a névleges teljesítményét le tudja adni. Ennél kisebb szélsebesség esetén a 
generátor csak kisebb teljesítmény leadására képes. 
 

A szélgenerátor telepítési helyének kiválasztása 
  
A telepítés helyén ellenőrizze az uralkodó szélirányt (azt az irányt, ahonnan a szél az adott helyen általában fújni 
szokott). Ebben – a személyes tapasztalaton túl – segítségére lehetnek az internetről az adott környékre vonatkozóan 
letölthető széladatok, szél-térképek, időjárási statisztikák.  
A berendezést olyan helyen kell telepíteni, ahol a szél áramlását nem akadályozza semmi, nem alakulhatnak ki 
olyan turbulenciák, amelyek a szélgenerátor működésének hatásfokát rontják. A turbulenciák csökkentik a 
kinyerhető teljesítményt és a berendezés élettartamát.   
  
Általános szabályként 

 a talaj közelében történő telepítés esetén az uralkodó szélirányba eső akadályoknak (pl. fák, háztetők) 
húszszor olyan messze kell lenniük, mint amekkora a magasságuk; 

 a talaj közelében történő telepítés esetén az uralkodó széliránnyal ellentétes oldalon ötször olyan messze kell 
lenniük az akadályoknak, mint amekkora a magasságuk;   

 amennyiben ezek a szempontok nem vehetők figyelembe, akkor a berendezést egy megfelelő magasságú 
oszlopra, toronyra kell elhelyezni. (A tetőn való elhelyezést a fellépő zajok és rezgések miatt lehetőleg kerülje.) 

 Ha a szélgenerátort hajóra, yachtra szereli, akkor javasolt azt a hajó orr-részében elhelyezni, de feltétlenül 
gondoskodjon a tartóoszlop megfelelő rögzítéséről és a biztonsági, balesetvédelmi előírások betartásáról. 

 
Általában igaz, hogy minél magasabb, annál jobb. A talaj közelében a széláramlási sebesség a talajegyenetlenségek 
miatt erősen lecsökkenhet. Sűrűn lakott övezetekben nagyon gyakoriak a turbulenciák, ezért itt csak a berendezés 
lehető legmagasabbra történő elhelyezésével küszöbölhető ki ez a probléma. 
 

                     
 



 
 

A napelem tájolása 
 
A napelemet célszerű a szélgenerátor tartóoszlopára felszerelni a mellékelt oszlop-konzollal, de természetesen attól 
függetlenül is felszerelhető. Az oszlopra szerelésnél ügyelni kell arra, hogy a szélgenerátor és különösen a rotor-lapátok 
a napelemet ne érhessék el, attól legalább 10cm távolságot tartsanak. 
A napelemet déli irányba kell tájolni és függőlegesen kb. 35…45 fok dőlésszögben kell elhelyezni. 
 

A biztonság mindenek előtt! 
 
Mind a szélgenerátor telepítési helyének megválasztásakor, mind pedig az összeszereléskor és a szélgenerátor 
működtetésekor a biztonság az elsődleges szempont! Minden esetben vegye figyelembe az érvényes biztonsági-, és 
baleset-megelőzési előírásokat! 
 
A berendezés telepítésének helye olyan legyen, ahol mind az emberi egészség, mind pedig a természeti környezet 
veszélyeztetése kizárt! A szélgenerátort úgy kell elhelyezni, hogy a forgó rotor lapátok közelébe ember, háziállat még 
véletlenül se kerülhessen! Különös figyelmet fordítson arra, hogy gyermekek ne kerülhessenek a szélgenerátor 
közelébe! Ha a szélgenerátort a talaj közelében helyezi el (alacsonyabban, mint 3m), akkor azt megfelelő távolságban 
kerítse körbe a szelet áteresztő, min.1,5m magas védőkerítéssel! 
 

A szélgenerátor szerelése 
 
A berendezés általános műszaki ismeretek és alapvető szerszámok birtokában házilag is összeállítható és 
felszerelhető. Ha azonban a legkisebb kételye is felmerül azzal kapcsolatban, hogy azt nem tudja önmaga 
elvégezni, akkor feltétlenül forduljon olyan szakemberhez, aki a szerelést szakszerűen tudja kivitelezni! 

  
A szélgenerátor 2” (kb.52mm) átmérőjű tartóoszlop tetejére szerelhető 
fel.   
      
Az oszlopok kiválasztásával és telepítésével nem foglalkozunk de 
mindenképpen csak megfelelő statikai jellemzőkkel bíró, a korrózió ellen 
megfelelően védett (horganyzott, festett, stb.) és az előírásoknak 
megfelelően, nagyon masszívan rögzített oszlopokat használjon! Az 
oszlopnak három, vagy négy oldalon megfelelően ki kell kötve lennie – 
magasságától függően a hosszában egy, vagy két helyen. 
A szélgenerátor stabilitásához a súlya mellett a horizontálisan ható 
szélterhelés is döntő.  A vonatkozó szabvány előírása szerint (EN 61400-2 EU 
norma) az oszlopnak kb. 35 m/s (kb. 126 km/h) külső szélsebességet is 
tartósan ki kell bírnia. (lásd a szélsebesség táblázatot). Ezen kívül minden 
szélgenerátor a különböző fordulatszámok miatt rezgéseket is generál 
melyeket átad az oszlopnak. Ennek következtében az oszlop veszélyesen 
rezonálhat, ami az oszlop károsodásához vezethet, illetve jelentősen 
megterhelheti a rögzítési pontokat.  Ezen rezgések ellensúlyozására a 
biztonság érdekében ajánlott az igen masszív rács-szerkezetű oszlopok, és/vagy a 
kifeszített acélcső-oszlopok használata.  Ha bármilyen kételye merül fel az oszlop 
használatával és rögzítésével kapcsolatban, akkor kérje ki statikus szakember 
véleményét! 
Magas oszlopok esetén a feszítőkábeleket legalább egymástól 120 fokos szögben 
(3 kábel), de a legjobb, ha 90 fokos szögben (4 kábel) kell elhelyezni. A 



feszítőkábeleknek egy évszádos vihar esetén fellépő hatalmas szélterhelést is biztonsággal ki kell bírniuk, és minimum 
6-10 mm átmérőjűek kell, hogy legyenek, az oszlop magasságától függően.  A feszítőkábelek felső véget a rotorok alatt, 
de az oszlopfejhez lehető legközelebb rögzítse.   
Vegye figyelembe, hogy a rotor lapátok ne érhessék el a kábeleket. A betonalapokat az építési előírásoknak 
megfelelően valamint a talajviszonyokat figyelembe véve kell kialakítani.   
Tetőn történő elhelyezésnél az oszlopot úgy kell elhelyezni, hogy a rotor lapátok az antennát, villámhárítót, stb. 2m-nél 
jobban ne tudják megközelíteni. 

 

 
 

A rendszer elektromos bekötése 

 

A rendszer elektromos bekötését a fenti ábra szerint kell elvégezni. 



A töltésvezérlő kizárólag 12V-os ólomsavas, vagy ólomzselés akkumulátorokhoz használható. 

Tűz- és robbanásveszélyes helyen, és/vagy robbanásveszélyes gázok közelében ne használja a rendszert! 

A töltésvezérlő a szélgenerátort és/vagy a napelemet automatikusan lekapcsolja az akkumulátor bemenetéről, ha az 
akkumulátor kapocsfeszültsége eléri a 14,4V feszültséget. Ezzel védi az akkumulátort a túltöltéstől. Ha az akkumulátor 
kapocsfeszültsége 14,4V alá csökken, akkor a szélgenerátort és/vagy a napelemet ismét csatlakoztatja ahhoz, így 
biztosítva annak folyamatos töltését. 

A szélgenerátort és a napelemet töltésvezérlő nélkül tilos az akkumulátorhoz csatlakoztatni! A töltésvezérlő nemcsak 
megvédi az akkumulátort a túltöltéstől, de veszélyesen erős szél esetén a szélgenerátor rotorját is fékezi, amihez az 
akkumulátorban tárolt elektromos energiát használja. Ezért javasoljuk, hogy mindig legyen a rendszerhez akkumulátor 
csatlakoztatva. 

Olvassa el figyelmesen a napelemes rendszer szerelési útmutatóját is és az abban leírtak szerint járjon el. 
 

 
 

A rendszer karbantartása 
 
A szélgenerátort és a napelemet is úgy tervezték és gyártották, hogy hosszú éveken át szolgálja Önt. Ugyanakkor a 
biztonságos és megbízható működés érdekében javasoljuk az alábbi karbantartási ellenőrzéseket rendszeresen 
elvégezni: 

2…3 havonta ellenőrizze, hogy mechanikailag, statikailag a szélgenerátor rögzítése biztonságos-e. Ellenőrizze a 
csavarok állapotát, ha szükséges húzza meg azokat. Ha korrodációt észlel, akkor tisztítsa meg ezeket a felületeket és 
kenje be korróziógátló anyaggal. Ellenőrizze az elektromos kontaktusokat. Tisztítsa meg a berendezés alkatrészeit a 
portól és a rárakódott szennyeződésekről. 

A napelem panelt tiszta, vegyszermentes vízzel és törlőruhával tisztítsa meg a rárakódott portól, szennyeződésektől (pl. 
madár-ürülék). Ellenőrizze a stabil mechanikai rögzítést és az elektromos bekötések, kábelek állapotát. A napelem 
panelről télen a havat el kell távolítani. 

Jótállás 
A berendezés forgalmazója a rendszer hibamentes működésére a vásárlás napjától számított 1 évig jótállást vállal. A 
jótállási kötelezettség a gyártásból, tervezésből, anyaghibából adódó meghibásodásokra terjed ki és nem vonatkozik a 
helytelen szerelésből, rendeltetésellenes használatból keletkező hibákra. A garancia nem vonatkozik továbbá a rotor 
lapátok törésére, roncsolódására.  

Bármilyen garanciális meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. A jótállás érvényesítéséhez a 
számla/nyugta másolatát kell csak bemutatnia. A jótállás keretében a hibás terméket/alkatrészt a forgalmazó megjavítja, 
vagy kicseréli. 


