
DALIFANT



InnoVentum erbjuder koldioxidneutrala vindkraftslösningar till privatpersoner och företag 

som vill generera ren energi med vacker och tyst vindkraft. Med minsta möjliga klimat

påverkan och överlägsen prestanda erbjuder InnoVentum produkter gjorda i trä i stället  

för stål. Vår unika trätornsdesign är ljud och vibrationsabsorberande och smälter in visuellt  

i landskapet.

Förnyelsebar energi som produceras med lägsta möjliga koldioxidpåverkan ger dig ett rent 

samvete och dessutom klimatsmart elförsörjning i flera decennier framöver.

Dalifanten är en 11 kWturbin installerad på ett 19,8 meter högt trätorn. Dess design är  

speciellt framtagen för att tillgodose behov hos lantbruk, större hem, små företag och  

kommunala projekt.

Dalifanten har tre oberoende bromssystem som garanterar säker bladrotation i alla vind

förhållanden. Turbinens unika teknologi och design är testade, certifierade och validerade i 
ett stort antal anläggningar i Danmark, Storbritannien, Frankrike, Italien och USA. Dalifanten 

är otroligt tyst tack vare dess exceptionellt stora rotordiameter som även möjliggör hög  

energiproduktion vid låg vindhastighet.

Naturligtvis kan du med Dalifanten bli självförsörjande med el och avsevärt minska dina  

energikostnader. Genom att välja Dalifanten bidrar du till en grönare framtid för både dig 

själv och kommande generationer!

Ett rent samvete 
sover gott





Installation

InnoVentum AB, Lilla Varvsgatan 14, Turning Torso kontor 275, 211 15 Malmö, Sverige

Tel. +46 40 30 59 66, info@innoventum.se, www.innoventum.se

Teknisk specifikation

Årlig elproduktion (medelvind 6 m/s) 38 000 kWh

Märkeffekt 11 kW vid 9,5 m/s

Rotordiameter / Svept yta 13 m / 133 m2

Diameter tornets bas 4,8 m

Nätanslutning Godkänd mot nätkrav

Ljudnivå vid 6 m/s 40 dB(A) på 80 m avstånd

Tornhöjd 19,8 m

Kvalitet
Dalifantens förväntade livslängd är över 25 år och  
konstruktionen klarar vindbyar upp till 60 m/s. Komponenterna 
som utgör Dalifanten levereras med minst 5 år garanti.

Ljudlöshet
Dalifanttornet är tillverkat av trä vilket effektivt absorberar ljud 
och vibration.

Hållbarhet
Genom att konstruera Dalifanten i trä sparas tolv ton koldioxid 
jämfört med konventionella ståltorn vars tillverkning kräver stora 
mängder energi.

Fördelar Årlig elproduktion

Vindhastighet Årlig elproduktion

5 m/s 27 500 kWh

6 m/s 38 000 kWh

7 m/s 46 500 kWh

8 m/s 52 800 kWh


