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Przykładowa charakterystyka 
sprawności generatora 

wzbudzanego magnesami trwałymi (niebieska) 
oraz generatora 

indukcyjnego (czerwona) obrazuje różnicę 
w sprawnościach tych dwóch maszyn

Wysokosprawne hydrozespoły 
zapewniają:

współpracę hydrozespołu z siecią elektroenergetyczną poprzez 
dedykowany przemiennik częstotliwości, co zapewni znaczące
podniesienie sprawności w stosunku do hydrozespołów opartych 
na maszynach indukcyjnych;  
wprowadzenie możliwości płynnej regulacji prędkości obrotowej
turbiny wodnej w szerokim zakresie, stosownie do aktualnych zmian
warunków hydrologicznych w jakich pracuje turbina.
Pozwala to na wykorzystanie tanich turbin śmigłowych zamiast drogich
turbin Kaplana!!! 
zastąpienie generatora asynchronicznego z wirnikiem klatkowym 
wysokosprawnym i wolnoobrotowym generatorem synchronicznym 
wzbudzanym magnesami trwałymi;
wyeliminowanie przekładni mechanicznej ( multiplikatora prędkości) między turbiną wodną a generatorem;
oddawanie mocy do sieci przy wysokim współczynniku mocy cos φ =1 dzięki współpracy hydrogeneratora 
z dedykowanym przemiennikiem częstotliwości.

Właściwości eksploatacyjne hydrogeneratora:
        wysoka sprawność,
        odporność na wstrząsy,
        wysoka wytrzymałość,
        niski koszt eksploatacji,
        wysoka niezawodność i trwałość.

Zarabiaj  - chroniąc środowisko
stosując wysokosprawne hydrozespoły prądotwórcze



Małe elektrownie wodne to źródło czystej
energii elektrycznej

  mała elektrownia wodna zbudowana w oparciu 
  o wysokosprawny i wolnoobrotowy generator 
  synchroniczny wzbudzany magnesami trwałymi 
  o mocy 75 kW, współpracujący z dedykowanym 
  przemiennikiem częstotliwości, 
  praca elektrowni w zakresie prędkości 
  obrotowej 300 – 340 obr./min,
  praca BEZ przekładni prędkości obrotowej,
  parametry energii elektrycznej (napięcie, 
  częstotliwość, współczynnik mocy, itp.) 
  dopasowane do wymagań sieci 
  elektroenergetycznej

  hydrogenerator synchroniczny wzbudzany 
  magnesami trwałymi o mocy 20 kW, 
  współpracujący z dedykowanym 
  przemiennikiem częstotliwości,  
  praca w zakresie prędkości obrotowej 
  200 – 250 obr./min,
  praca BEZ przekładni prędkości obrotowej,
  parametry energii elektrycznej (napięcie, 
  częstotliwość, współczynnik mocy, itp.),
  dopasowane do wymagań sieci 
  elektroenergetycznej

  hydrogenerator synchroniczny wzbudzany magnesami 
  trwałymi o mocy 12,5 kW, współpracujący 
  z dedykowanym przemiennikiem częstotliwości,

  praca elektrowni przy prędkości obrotowej 375 obr./min,

  praca BEZ przekładni prędkości obrotowej,

  parametry energii elektrycznej (napięcie, 
  częstotliwość, współczynnik mocy, itp.),
  dopasowane do wymagań sieci elektroenergetycznej 
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