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SW vybavení pro návrh

Výhody stroje:
- jednoduchá konstrukce
- jednoduchá údržba
- pracuje na nízkých spádech (0,5 m)
- pracuje jako ostrovní provoz
- vyrobená energie není distribuována 
do sítě dodavatelů
- bezpečnost provozu (24V)
- nízké pořizovací náklady

1. Evropský patent „Fluid Turbine“ číslo 
EP 2171260
2. CZ patent „Tekutinová turbína“ č. 
302396
3. CZ patent „Odvalovací tekutinová 
turbína“ č. 302309

Výroba elektrické energie:
realizovaná miniturbínou na bázi 
odvalovacího tekutinového stroje 
Rolling Fluid Machine (RFM)

miniturbína mikrozdroje elektrické energie
instalované na malých vodních tocích
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instalační možnosti

Provoz stroje:
- energie se předává do AKU
- nutnost obnovy AKU
- možný intervalový režim (např. 8h. 
svícení)
- možný 24h režim stálé výroby energie
- nutná ochrana proti odcizení
- individuální elektroinstalační doplňky 
(měnič 24V-220V, měření výkonů 
apod.)

aplikační příklad aplikační příklad aplikační příklad instalační možnost,
obec Řisuty
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