
L136 4.0-4.5MW 
Ylivertainen  
maatuuliturbiini

Kokemus
Lagerwey on alankomaalainen suoravetoisten tuuliturbiinien 

valmistaja. Takanamme on 37 vuoden kokemus innovatiivisten 

tuuliturbiinien kehittämisestä. Ympäri maailmaa on 

asennettu jo yli 1 200 Lagerwey-turbiinia, ja erilaisia 

teknisiä johdannaistuotteita löytyy markkinoilta muistakin 

tuotteista. Tavoitteemme on laskea jatkuvasti tuulienergian 

omakustannushintaa kilowattituntia kohden.

Torni-nosturi-yhdistelmä
Nerokkaan moduulirakenteisen tornimme (Modular Steel 

Tower, MST) ansiosta L136-4.5 MW voidaan asentaa hyvin 

korkealle (jopa yli 166 m). Teräslevyistä koostuva järjestelmä, 

joka asennetaan paikan päällä, mahdollistaa yhä korkeampien 

tornien rakentamisen edullisesti. Moduulirakenteiseen torniin 

asennetaan lisäksi ainutlaatuinen nosturi. Lagerwey-nosturi 

helpottaa tuuliturbiinin asennusta, mikä omalta osaltaan  

alentaa sähkön omakustannushintaa kilowattituntia kohti.

Generaattori – suuri momentti, hiljainen ääni
Suoravetoisessa kestomagneettigeneraattorissamme  

(Direct Drive Permanent Magnet, DDPM) ei älykkään 

suunnittelun ansiosta tarvita isoja jäähdytysjärjestelmiä ja 

vaihdelaatikkoa. Generaattorin hyötysuhde on erittäin korkea, 

noin 97 % sekä täydellä että osakuormituksella. Koska DDPM-

generaattorissamme on vähän liikkuvia osia, kuluminen  

on paljon vähäisempää kuin muissa tuuliturbiineissa.  

Se tekee generaattorista erittäin kestävän ja sopivan vaikeisiin 

olosuhteisiin sekä lämpimässä että kylmässä ilmastossa.

Tuki asiakkaille
Toimitamme voimalamme avaimet käteen-periaatteella

ja valmistamme ne omassa tehtaassamme Alankomaissa. 

Tekniikka-, tuotanto- ja huolto-osastomme pitävät huolen 

suunnittelun ja valmistuksen korkeasta laadusta, hyvästä

luotettavuudesta ja optimaalisesta suorituskyvystä. Tuemme

asiakkaitamme ja tarjoamme ainutlaatuisen yhteistyön!

L136 on menestyksekkääseen L100-alustaamme perustuva 4.0-4.5 MW:n tuuliturbiini. L136-4.5 MW on suunniteltu IEC 
IIa -tuuliluokan alueille. Tämä erottaa sen muista saman kokoluokan tuuliturbiineista, jotka soveltuvat yleensä IEC III 
-olosuhteisiin. Vankan rakenteensa ansiosta L136-4.5 MW sopii paikkoihin, joissa esiintyy paljon turbulenssia ja suurta 
tuulijakaumaa. Siten L136 on paras tuuliturbiini rannikkopaikoilla, joilla vallitsevat navakat tuuliolosuhteet, mutta 
myös sisämaassa, missä rakennusten tai metsien takia tuulen voimakkuus on hyvin erilainen siiven kärjen ylimmässä ja 
alimmassa korkeudessa.

ETUA YKSINKERTAISUUDESTA



YLEISTÄ
Nimellisteho 
Roottorin halkaisija 
IEC-luokka 
Turbiinikonsepti

4.0-4.5 MW
136 m
IIA
Suoravetoinen, säädettävä 
kierrosluku, säädettävä 
lapakulma, tehonmuokkain 
(FPC)

ROOTTORI
Tyyppi 
Roottorin pinta-ala 
Tehon hallinta 
Lapojen materiaali 
Salamasuojaus 

3-lapainen ylätuuliroottori
14,655 m2

Sähköinen lapakulman säätö
Lasikuitu/epoksi
Integroitu lapaan, suorassa 
yhteydessä rakenteisiin

GENERAATTORI
Tyyppi 

Kentän magnetointi 
Päälaakeri 
Jäähdytys 

Lagerwey, moninapainen, 
synkronoitu
Kestomagneetti
Kaksirivinen kartiolaakeri
Generaattoria ympäröivien 
ilmanvirtausten avulla 
(jäähdytysrivat)

SUOJAUSJÄRJESTELMÄ
Tyyppi 3 itsenäistä järjestelmää, 

joissa varavirtalähteet

TAAJUUSMUUTTAJA
Tyyppi
Ohjausjärjestelmä 
Jäähdytys 

Täysteho AC-DC-AC
IGBT-ohjaus
Vesijäähdytteinen

TOIMINNALLISET TIEDOT
Käynnistymistuulennopeus
Pysäytystuulennopeus 
Tehokerroin 

2,0 m/s
25 m/s
Säädelty

MUUTA
Jarrutusjärjestelmä  
huoltoa varten 
Suojaus 

Lubrication system 

Standardi

Roottorin lapa, kääntömoottori 
ja käyttökoneisto
Automaattisesti säädelty 
laakerien ja hammaspyörien 
voitelu

TORNI
Tyyppi 

Akselikorkeus 

MST - moduulirakenteinen 
terästorni
120 / 132 / 144 / 166 m
(Vaihtoehtoiset napakorkeudet 
pyydettäessä)

LISÄOMINAISUUDET
Huoltohissi 
Pelastusmoduuli naselliin
Lähtevän äänen rajoitus 
Varoitusvalot/-merkit 
Jäänhallintajärjestelmä 
Varjovälkkeen säätely 

Standardi
Standardi
Standardi
Mahdollinen
Mahdollinen
Mahdollinen
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L136 4.0-4.5MW 
Tekniset tiedot


