
SWP-25
25 kW vindmølle

SolidWind Power

9 Meget støjsvag mølle

9 Op til 114.000 kWh pr. år

9 Lave driftsomkostninger

9 Dansk udviklet og produceret mølle

9

Bevist 20 års kørsel

Dobbelt generatorsystem for
sikring af høj ydelse ved lav vind.

SWP-25 er en elegant husstandsvindmølle produceret med 
focus på kvalitet og design.

SWP-25 er typegodkendt efter IEC 61400-2 standarden, 
og overholder alle lovkrav vedr. husstandsvindmøller.

SWP-25 leveres på konisk rørtårn som er kendt fra traditionelle 
store møller.

SWP-25 leveres med tilt integreret i rørtårnet. Det betyder,
at møllen lægges ned under årlig service, og man undgår
service kurv på siden af nacellen. Tilt tårn er også en fordel
under montage, da man undgår dyrt løft med kranbil.

Solid
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Driftsdata
Nominel effekt: 25/6,5 kW 
Ydelse: Op til 114.000 kWh/år 
Navhøjde: 18 m
Totalhøjde: 25 m 
Effektregulering: Stall
Aktivt vindområde: 3-25 m/s 
Driftstemperatur: -20 C0 til +50 C0

Rotor
Type: Stall-reguleret
Rotor diameter: 14 m
Bestrøget areal: 154m2 

Materiale: Glasfiber
Omdr./min.: 38/50

Generator
Producent: VEM Motors GmbH.
Type: GE1R 200LX 6 TMP HW/GE1R 132MX 6 HW 
Spænding: 3*400 + N
Frekvens: 50Hz/60Hz

Gear
Type: Sala J100 20:1
(Bevist 30 års kørsel)

Sikkerhedssystem 
Bremsen: 
Elektromagnetisk fail safe 
brake, tipbremsesystem

Styring
Orbital

Solid Wind Power A/S
Frejasvej 4
6950 Ringkøbing
Tel. : +45 97 32 33 22
web: solidwindpower.com 
email: mail@solidwindpower.com

9 Tilbagebetalingstid ved 6 m/s, 6-7 år



Historien bag SWP-25

Tilbage i 1988 konstruerede Robert Sørensen Bosted møllen. 
Den var på 22 kW og designet som up right vindmølle.

Robert havde stor viden om vindteknologi og dybdegående

Bosted 22 møllen kørte i 19 år uden problemer.

dengang. Dog har vi valgt at levere SWP med to generatorer,- 
en 25 kW og en 6.5 kW. Det betyder, at vi kan producere strøm 

med 38 omdr. Ved hjælp af remgearing vil den lille generator 

husstandsvindmølle, har vi udviklet en ny 14 m rotor 

moderne vinge med høj ydelse specielt ved lavere vindstyrker 
(4-8m/s).

Vingen, som vi betegner RMV 7000 og producerer på vores egen
fabrik, møder disse krav uden at gå på kompromis med støj og 
lang   lader sig gøre ved, at vi anvender de sidste 
nye designteknologier og værktøjer.

SWP-25 har over 20 års erfaring fra vindmøllebranchen.
Vi har valgt, at kalde møllen Solid Wind Power, da det er en

Vi har valgt, at lægge stor vægt på design og  da vi 
designede møllen. Man skal huske på, at en hustandsmølle bliver 
din nærmeste nabo i over 20 år.

Et af de store problemer ved møller er støj. Vi har valgt at 
lyddæmpe hele nacellen. Nacellen står på gummiophæng på 
samme måde som bilmotorer. Det forhindrer støj i at forplante 
sig ned i tårnet, og dermed elimineres lavfrekvens støj. Vingerne 

pr. min. De lave omdr. betyder, at støj fra vingerne er begrænset 

omdr. pr. min. og møllen vil køre på den store generator. Støj fra 
møllen vil ikke kunne høres, da vinden i sig selv støjer.

SWP 25-14 betonfundament byggeprocessen.
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