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Vår idé

InnoVentums Dali PowerTower är en unik 
hybridlösning som generar grön energi 
genom att kombinera solpaneler och 
vindkraft. Tornet är smart anpassat både för 
privat och industriellt bruk och skapar en 
perfekt kombination för dig som vill ta 
ansvar för en hållbar elproduktion.  

InnoVentums Dali PowerTower:

•  Vindturbin 1,75 – 3,5 kW

•  8 fotovoltaiska (PV) paneler

•  8 mikroinverters

•  Dali XII trätorn

•  Monteringssystem för PV paneler

•  Skruvfundament



Fördelar
Kontinuerlig elproduktion

Hybridsystemet med sol/vindkraft generar energi året om, dag som natt.

Enkel logistik
Trätornet är ett modulärt system och dess lätta vikt innebär stora 
fördelar jämfört med motsvarande konstruktioner av stål.

Buller- och vibrationsreducerande 
InnoVentums Dali PowerTower är en trebent tornkonstruktion som 
reducerar buller/vibrationer från vindturbinen. På grund av träts unika 
materialegenskaper erbjuder det bra ljudisolering.                                                                    

Smart kontrollsystem 
Mikroinvertersystemet möjliggör en flexibel design, intelligent mjukvara, 
ökad elproduktion och smart kontrollsystem 

Det mest miljövänliga alternativet på 
marknaden

Materialvalet trä och vårt smarta skruvfundament gör Dali PowerTower 
till det absolut miljövänligaste alternativet av sitt slag.

wood 



PowerTower Energiproduktion

ÅRLIG ELPRODUKTION: : 
9190 kWh

Vind- och solkraft skapar den perfekta kombinationen för en stabil och kontinuerlig elproduktion: Vindkraft är som mest 
effektiv under vintermånaderna och nattetid, medans solceller generar energi dagtid och då mest under sommaren. Att 
slå ihop dessa förnyelsebara energislag är grundidén med vår konstruktion. 

Dali PowerTower Lite 
(8 solpaneler)

ÅRLIG ELPRODUKTION: 
5 400 kWh

Dali PowerTower 
Performance
(8 solpaneler)

Mätvärden baserat på väderförhållanden i Malmö, genomsnittlig vindhastighet 6 m/s
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Få upp till 30% av kostnaderna tillbaka

Förutom att producera miljövänlig energi är 
InnoVentums Solar Power Set kvalificerat för 
Energimyndighetens investeringsstöd för solceller. 
Även våra hybridsystem kvalar in på grund av 
kombinationen med solceller och vindkraft. 

Detta innebär stöd på upp till 30% av kostnaderna 
för företag och upp till 20% för privatperson.  

Läs mer här!

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-
bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/   



Dali PowerTower - Konfigurationer

Det finns tre 
standardkonfigurationer 
av Dali PowerTower:

Märkeffekt vindturbin 1,75 kW vid 13,5 m/s 3 kW vid 12 m/s 3,5 kW vid 12 m/s

Märkeffekt solpaneler  2,0 kWp 2,0 kWp 2,0 kWp

Årlig energiproduktion vid 6 m/s 3 910 kWh 5 400 kWh 9 190 kWh

Nätanslutning 220 V – 50Hz 48 V DC 
(enbart off-grid)

220 V – 50Hz

Finns off-grid Nej Ja Ja

Utrymme för installation 2,83 m2 2,83 m2 2,83 m2

Bygglovspliktig Nej Nej Ja

URBAN LITE PERFORMANCE



URBAN:���
Vindturbin tekniska specifikationer

Effektkurva
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*  Siffrorna gäller som en referens och är ingen garanti för den årliga energiproduktionen. 

URBAN

Märkeffekt/Max effekt 1,75 kW / 2,25 kW

Typ Venturi, horisontell axel 

Årlig energiproduktion 1 800* kWh vid 6 m/s

Rotordiameter 1,5 m

Antal blad 3

Blad material Plast, glasfiberförstärkt

Blad typ
3D CFD (Computer Fluid Design) 
Optimerad

Förväntad livslängd >20 år

Märkeffekt vid 13,5 m/s

Rotations hastighet (vid 
märkeffekt) 1100 RPM

Cut-in 2,9 m/s

Cut-out 25,0 m/s

Bromsning metod Elektrisk

Anti-twist mekanism Trapezoidal skruv mekanism

Venturi diffusor material ABS med rostfritt stål konstruktion

Venturi diffusor diameter (max) 2 m

Turbin vikt 110 kg



LITE:���
Vindturbin tekniska specifikationer
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*  Siffrorna gäller som en referens och är ingen garanti för den årliga energiproduktionen. 

Märkeffekt/Max effekt 3,0 kW / 3,5 kW

Typ Upwind, horisontell axel

Årlig energiproduktion 3 340* kWh vid 6 m/s

Rotor diameter 3 m

Antal blad 5

Blad material Förstärkt nylon glasfiber

Förväntad livslängd >20 år

Märkeffekt vid 12 m/s

Cut-in 2,5 m/s

Cut-out 18 m/s

Laddningsström max 62,5 A / min 27,3 A

Generator tension DC 48 V DC

Bromsnings metod Electromagnetic & blade aerodynamic

Anti-twist mekanism Släpring

Designad i enlighet med IEC 61400-2

Turbin vikt 70 kg



PERFORMANCE:���
Vindturbin tekniska specifikationer
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Effektkurva

PERFORMANCE

*  Siffrorna gäller som en referens och är ingen garanti för den årliga energiproduktionen. 

Märkeffekt 3,5 kW

Typ Upwind, horisontell axel

Årlig energiproduktion 7800* kWh vid 6 m/s 

Rotordiameter 4,05 m

Antal blad 3

Blad material Polyesterresin, förstärkt med glasfiber

Antirostskydd
Förseglad design + e-coat + anodkopplat + UV 
resistent målarfärg

Förvantad livstangd >20 år

Rotationshastighet, 
märkeffekt 250 rpm

Märkeffekt, vind 12 m/s

Cut-in 3 m/s

Kraftöverförings metod
Passivt centrifugal aktiverat, “variable pitch 
system” med stötdämpare

Bromsningsmetod Elektrisk

Anti-twist mekanism Släpring

Nätanslutning 120 / 240 V AC – 50 Hz – 1 fas

Turbin vikt 185 kg

Ljud nivå vid 8 m/s 37 dB(A) på 60 m avstånd



Solpaneler: Teknisk beskrivning

 

Snitteffekt (+5/-0 W) 250 Wp

Kortslutningsström 8,94 A

Spänning vid öppen krets 37,78 V

Ström vid maxeffekt 8,45 A

Spänning vid maxeffekt 29,89 V

Verkningsgrad ≥15,0%

Storlek 1670 mm x 1000 mm x 35 mm (inkl. ram)

Vikt 19 kg

Panel 3,2 mm termiskt färdigspända solglas

Ram Eloxerad aluminium 

Cell 6 x 10 multikristallin solceller

Kopplingsbox
110 mm x 115 mm x 23 mm
Skyddsklass IP 67, med förbikopplingsdioder

Kabel 4 mm2 solkabel; (+) 1210 mm, (-) 1210 mm
Connector SOLARLOK, IP 68

Specifikationer och 
certifieringar

IEC 61215 (Ed. 2); IEC 61730 (Ed. 1.),  Kvalifikation klass A.
Denna data överensstämmer med DIN EN 50380

Tillverkningsland Tillverkad i EU

InnoVentums Dali PowerTower inkluderar i standardutförande 8 solpaneler med följande 
specifikationer (per solpanel): 

x 8



Solpaneler: Garantier

•  10 års produktgaranti för fel i material och/eller 
prestanda.

•  25 års garanti på panelernas prestanda. Den 
minsta effekten får högst förändras med 0.6% 
per år. Detta garanterar att den minimala 
effekten minst är 83% av den ursprungliga efter 
25 år.

25

InnoVentums Dali PowerTower erbjuder fördelaktiga garantier för de solpaneler som 
ingår i installationen:



Mikroinvertersystemet har revolutionerat solenergiindustrin genom att anpassa den både för 

småskalig och industriell produktion. Genom att montera växelriktare utmed panelerna kommer PV 

systemet bland annat generera mer energi, möjliggöra mer flexibel design samt reducera risk för 

systemhaveri. 

Fördelarna med detta system inkluderar: 
-  Jämn driftkostnad

-  Optimerad prestanda med paneler som är                                                                                  
oberoende av varandra

-  Ökad säkerhet utan högvoltskomponenter

-  Upptäcker fel och föreslår lösningar

-  Fjärrstyrning av enheten

-  Snabb installationstid

-  Lätt att ominstallera 

Mikroinverter

x 8



Mikro- vs. Central Inverter

En solcellspanel utsätts för en rad olika miljöfaktorer då den 
producerar elenergi. Till exempel skugga, dammpartiklar men även 
skräp kan påverka dess produktion. 

I ett klassiskt centralt invertersystem är alla paneler seriekopplade 
och hela systemet begränsas till panelen som har lägst prestanda. 
Lätt kan man likna detta med en julgransbelysning som följer 
samma princip. 

Ett mikorinvertersystem tillåter istället att alla paneler arbetar 
individuellt och panelerna kontrolleras med 99.6% noggrannhet. 
Detta innebär en avsevärd ökning (i snitt 20%) av hela systemets 
prestanda. 

Mikroinvertern har förmågan att uppmärksamma enhetsproblem 
under hela PV-systemets verksamhetsperiod. Detta gör den 
fjärrstyrt, precist, och snabbt vilket leder till ett genomtänkt system 
som är enkelt att hantera. Det blir även lättare att utnyttja 
garantier då det skulle behövas.

Till skillnad från ett centralt invertersystem som enbart ger 
garantier på upp till 5 år erbjuder InnoVentum 20 års garanti på 
hela mikroinvertersystemet!

MIKRO-
INVERTER

CENTRAL 
INVERTER

EFFEKTIVITET HÖG LÅG

KONTROLL HÖG LÅG

PRESTANDA +20% ÖKNING INGEN ÖKNING

DRIFTKOSTNAD LÅG HÖG

GARANTI 20 ÅR 5 ÅR



Fjärrövervakning online

Innehåller:

-  Lättöverskådlig information om din 
elproduktion och modelens prestanda.

-  Statistik som visar hur din elproduktion har 
förändrats över tid.

-  Väderhistorik som kopplas till enhetens 
prestanda. 

-  Statusuppdatering som visar då systemet inte 
fungerar optimalt och föreslår då lösningar för 
att återställa problemet..

-  Möjlighet att dela information om din 
klimatsmarta elproduktion med dina vänner och 
bekanta.

InnoVentum erbjuder en internettjänst från vilken du kan övervaka din enhet direkt från din iPad, iPhone, 
Android, Mac eller PC. Detta gör att du har full kontroll av din energiproduktion dygnet runt, vart du vill! 



Trätorn – unikt erbjudande
på marknaden

Användningen av trä resulterar i ett antal praktiska,
estetiska och miljömässiga fördelar som 
konventionella ståltorn inte kan erbjuda



Arbetet bakom Dali XII

Ingenjörer har arbetat över 6000 timmar i utvecklingen av 
InnoVentums trätorn. Mer än hälften av tiden har ägnats till 
Dali XII.

Samtliga modeller har via prototyper testats i skala 1:10 för 
validering av design.

Dali XII tornet har testats i full skala för mätning av alla 
viktiga parametrar och den ursprungliga patentansökan 
lämnades in.

Efter 12 månader av tester, utvecklades en andra 
generation av Dali XII vilket resulterade i en internationell 
patentansökan 2012. Sedan dess har ett flertal torn 
installerats i olika länder med mycket goda resultat.



Modularitet med Dali XII ���
(inkl. PowerTower uppgradering)

Volym trä 1,5 m3 

Ingen trämodul är längre än 2 m

Ett Dali XII torn kan transporteras på 
en släpvagn



“Do-It-Yourself” är fullt möjligt

Dali XII tornet 
kan sättas 
samman på 
bara några 
timmar



Res ett Dali XII torn utan tunga maskiner ���
genom att använda elektrisk eller manuell vinsch

Rep och vinsch Rep och vinschRep och vinsch



En grönare fundament teknik

Den nya skruvfundament revolutionerar installationsprocessen. 
Den är: 

BEPRÖVAD: mer än 100 000 installationer har utförts i 7  
länder för vitt olika applikationer

SNABB: fundament görs på timmar istället för veckor med ett 
standard betong fundament.

MIJLÖVÄNLIG: för varje Dali XII torn, så förorsakar den 7 
gånger mindre CO2 utsläpp än ett betong fundament gör, 
möjliggör stora vattenbesparingar (mer än 380 liter per 
fundament!) och kräver ingen jordförflyttning.

UNIK: Skruvfundament kan kombineras med vår tri- eller 
octapod designade trätorn – ej applicerbar teknik på 
konventionella ståltorn.

Därför är detta den rekommenderade fundament tekniken för 
både Dali XII and Dalifant XX trätornen.



Trätorn - mindre betong krävs

Om betongfundament önskas möjliggör 
InnoVentums tornkonstruktion med tre 
eller åtta ben en lägre betongförbrukning. 
Mindre än hälften betong behövs för våra 
trätorn jämfört med konventionella 
ståltorn.

Betongåtgång för installation av en 2-3 kW 
turbin kräver 

> 7 m3 för en ståltorns installation

< 3 m3 för en Dali XII trätorn installation

Samma proportioner gäller för tornet 
Dalifant XX.



Trä - Ljud & vibrations absorberande

Träet som används i InnoVentum’s trätorn 
reducerar vind turbinens ljud. Eftersom 
ljudhastigheten i trä är mycket låg, är trä 
ett av de bästa tillgängliga naturliga 
ljuddämpande materialen.

Ett konventionellt ståltorn förstärker 
däremot ljudet genom dess ihåliga 
konstruktion. Dalifant tornets konstruktion 
absorberar dessa vibrationer, vilket gör 
driften av turbinen mycket tyst.

wood 

Trä under mikroskopet:



Robusta torn

Våra torn är designade för att klara vindar upp till 60 m/s, och deras livslängd               
beräknas till långt över 20 år

En installation vid en av de 
blåsigaste platserna i Sverige – 
Öland – som utan problem klarade 
vinter stormarna 2011-2012

Tornens hållbara design har 
bekräftats av snickare med 20+ 
års erfarenhet

Maximum-load test vid Lunds 
Tekniska Högskola 



Trä & CO2

Trä har en fantastisk förmåga att ta upp och förvara CO2 . Detta 
innebär minskade utsläpp som bidrar till växthuseffekten. 

Det finns två huvudsakliga metoder att minska CO2 i atmosfären:

•  Minska utsläpp från kolkällor

•  Ta bort redan befintlig CO2 genom att kemiskt binda och 
förvara den.

Trä har den unika förmågan att göra båda!

En kvadratmeter trä kan absorbera upp till 0,9 ton CO2. 
Dessutom så minskar varje kvadratmeter trä som används istället 
för andra materialval CO2 utsläpp  i snitt med1,1 ton CO2. 

Samanlagt minskar man alltså utsläppen med 2 ton CO2! En 
enorm miljövinst som går hand i hand med en hållbar utveckling. 

Källa: Tackle climate change, USE WOOD



Hållbart skogsbruk

En skog som brukas är effektivare som förvar av  kol 
än en skog som befinner sig i sitt naturliga tillstånd. 
Unga träd absorberar mer CO2 än  gamla eftersom de 
behöver mer energi för att växa. 

Ytterligare en miljövinst görs då man fäller träden i 
tidig ålder. Träd som lämnas att dö och förmultna i 
naturen släpper ut den CO2 som fanns bunden 
medans industriellt fällda träd fortsätter att förvara 
majoriteten av det absorberade kolet även i form av 
sin slutprodukt.

Alla InnoVentums konstruktioner kommer från 
material som tagits fram genom ett miljöcertifierat 
skogsbruk.

vs

Källa: Tackle climate change, USE WOOD



Stålets miljöpåverkan jämfört med trä

Stål som materialval är alltid förknippat med koldioxidutsläpp, även då man använder 
ett återvunnet alternativ. Trä, vilket används i alla InnoVentums konstruktioner 

MINSKAR istället utsläppet av växthusgaser.

Källa: Tackle climate change, USE WOOD



Intresserad? Kontakta oss!

sales@innoventum.se
InnoVentum AB
Turning Torso
Lilla Varvsgatan 14, 275
21115 Malmö, Sverige
Tel.: +46 40 30 59 66
 


