L100 2.5MW

De L100 is een 2.5 MW windturbine ontworpen voor IEC klasse IIIa locaties. Door het slimme en slanke ontwerp is deze
turbine, vooral in combinatie met onze Modulaire Stalen Mast (MST), zeer rendabel. De modulaire opbouw van onze toren
bereikt een ashoogte van 135 meter, waar de windomstandigheden én daarmee de opbrengsten aanzienlijk verbeteren.
De L100-2.5MW is daarnaast uitermate geschikt voor plaatsing op moeilijk bereikbare locaties met beperkte ruimte op site.
Door de ervaring en expertise van Lagerwey is ook single blade lifting geen enkel probleem.
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L100 2.5MW
Technische gegevens

ALGEMEEN
Nominaal vermogen
Rotordiameter
IEC klasse
Turbine concept

OMVORMER
2.5 MW
100 m
IIIA
Direct drive, variabel toerental,
variabele bladhoekverstelling,
full power converter

ROTOR
Type
Rotor oppervlak
Vermogensregeling
Bladmateriaal
Bliksembeveiliging

3 bladen, upwind rotor
7,845 m2
Electric pitch control
Glasvezel versterkt polyester
Geïntegreerd in het blad,
in direct contact
met de constructie

GENERATOR
Type
Veldopwekking
Hoofdlager
Koeling

Lagerwey multi pool
synchroon
Permanent magneet
Dubbele rij conische lagers
O.b.v. luchtstroom rond de
buitenzijde van de generator
(koelvinnen)

VEILIGHEIDSSYSTEEM
Type

lagerwey.com

3 onafhankelijke systemen met
noodstroomvoorziening

Type
Controlesysteem
Koeling

Full power AC-DC-AC
IGBT-Control
Watergekoeld

OPERATIONELE DATA
Cut in windsnelheid
Cut out windsnelheid
Vermogensfactor

2.5 m/s
25 m/s
Gereguleerd

OVERIG
Service remsysteem
Beveiliging
Smeersysteem

Standaard
Rotorblad, kruimotor en
aandrijving
Automatisch geregelde
lager- en tandwielsmering

MAST
Type

MST - Modular Steel Tower of
TST – Tubular Steel Tower
MST – 99 / 135 m
TST – 75 / 99 m

Ashoogte

OPTIES
Service lift
Reddingsmodule gondel
Geluidsreductie
Obstakel licht/markering
IJsmanagement systeem
Slagschaduwregulering

Standaard
Standaard
Optie
Optie
Optie
Optie
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