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• Denna manual innehåller all nödvändig information för montering, provning, 

drift samt underhåll av denna vindgenerator. Läs igenom manualen noggrant & 
spara den för kommande användning. 

 
• Vi har gjort allt för att den information som presenteras är korrekt. Vi 

reserverar oss för tryckfel & eventuellt kommande produktändringar. 
Användaren tar fullt ansvar för vindkraftsverkets skötsel & drift.  

 
• Notera vindkraftverkets serienummer & förvara ditt köpkvitto tillsammans 

med denna manual. Du behöver dessa handlingar vid service eller eventuella 
garantifrågor  

 
 

 
  Viktiga egenskaper för S-700. 

 
Låg vindhastighet 
S-700 använder sig av en speciell boost-laddelektronik som ger laddning redan vid mycket 
låga vindhastigheter, från ca.3m/sec & en låg rotorhastighet, från ca.300rpm.  
 
Aerodynamik 
S-700 har ett väl utformat aerodynamiskt hölje samt försedd med noggrant profilerade 
rotorblad. 
 
S-700 är väl skyddad 
Vindkraftverket är försedd med bl.a. elektronisk hysteres bromsning vid starka vindar, 
inbyggd batteriladdningselektronik samt elektronisk blockering av rotorblad (vid service etc.)  
 
Skydd för hård vind 
Vid vindar med högre hastighet än 18m/s kommer vindgeneratorn att  stänga av helt och 
sluta ladda batterierna. 
 
MATERIAL 
 
Rotorblad  
Rotorbladen är tillverkade i högvärdig CFRP-komposit. Bladen är stabila & noggrant 
dynamiskt utformade för maximal effektivitet. 
 
Generatorhus 
Generatorhuset är tillverkat i ett mycket stabilt, hårt & korrosionståligt magnalium. 
 
TILLBEHÖR 
 
Den statiska elektriciteten som genereras av bladens roterande kan orsaka korrosion på 
bladens fästplatta, speciellt vid bruk till havs. Diskar i plast ingår för att skydda mot detta. 
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1. Säkerhetsanvisningar 
Tänk på säkerheten då du planerar montageplatsen, vid installationen & 
handhavandet av vindkraftverket. 

 
1.1 Mekanisk risk 

 Gå ej nära de roterande bladen!  
 Bladen är vassa & kan orsaka allvarlig skada!     
     

            Montera inte vindgeneratorn på en plats där någon kan komma i vägen!   
 
            1.2 Elektrisk risk 

 Var noga med att isolera alla elkablar så att kortslutning undviks! 
 Vindgeneratorn kan producera hög spänning i öppen krets, 
 

2. Leveransomfattning 
Kontrollera att du fått alla delar i leveransen enligt nedanstående bild: 
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3. Sprängskiss 
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Höga volttal från annan vindgenerator, solpaneler, elverk etc, kan lura 
vindgeneratorns regulator att batterierna är fulla och regulatorn kan sluta ladda 
batterierna i förtid. Detta skadar inte vindkraftverket, utan får det enbart att sakta 
ner eller sluta snurra. För att utreda orsaken till problemet, prova att koppla ur 
enheterna en i taget. 
 
Vi rekommenderar att regulatorn ansluts direkt till batteriets poler även om det är 
möjligt att ansluta mot andra el centraler. 
 
VARNING! KOPPLA ALDRIG PLUS TILL MINUS, SK KORTSLUTNING! 
DETTA KAN ALLVARLIGT SKADA VINDKRAFTVERKET OCH GARANTIN 
KAN KOMMA ATT UPPHÖRA. ÄR DU OSÄKER, KONTROLLERA ALLTID 
POLARITETEN MED EN VOLTMETER INNAN DU ANSLUTER. 
 
NOTERA: Ett dåligt batteri eller en dålig cell kan generera högre volttal (16-18V) 
och göra så vingeneratorn slutar ladda. Kontrollera batteriernas status ett i taget. 
Konsultera batterileverantören för eventuell vidare kontroll och test. 
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4.2 Skydd vid hög vindhastighet 
Vindkraftverket laddar i alla vindhastigheter upp till 18m/s. När styrelektroniken 
känner av högre vindhastighet, bromsas / stoppas rotorbladen & laddningen 
stoppas automatiskt. 

 
4.3 Jordning 

Vid drift bör anläggningen vara jordad för att skydda mot blixtnedslag & statiska 
strömmar. 
Vindkraftverkets jordfläta ansluts till maströret eller dess infästning i mark-planet 
vidare till jordpunkten bestående av ett nergrävt rör eller stång. (Se nedan).  

Anläggningens Minus (-) kabel bör även den jordas. Detta kan lämpligen göras 
genom att ansluta från batteriet till jordpunkten.  
Jordningskablarna får inte vara klenare än den kraftigaste elkabeln i an-
läggningen. 
 
Jordpunkten tillverkas t ex av ett galvaniserat Ø20mm rör eller en järnstång 
Ø16mm som har en längd av ca.2,5 meter. Röret eller stången kopplas till 
jordkabeln & måste grävas ner horisontalt helt i backen på ett djup av ca.0,75 
meter. Den nergrävda jordpunkten bör vara så nära maströret & batteribanken 
som möjligt för optimalt skydd. 
 

NOTERA: Dålig anläggningsjordning kan skada vindkraftverket & 
ogiltigförklara garantin! 

 
5. Mast 
Var noga när du väljer plats, storlek & typ av mast för ditt vindkraftverk. Ju högre 
masten är desto bättre fungerar vindkraftverket. En fristående, vajerstödd mast är i 
allmänhet det bästa alternativet. Vindkraftverk S-700 är försedd med ett fäste för 
rör Ø48mm. Används en annan typ av mast eller kraftigare maströr, bör 
masttoppen alltid utgöras av ett rör med Ø48mm med en längd av 50-60cm detta 
för att rotorbladen skall gå fria även vid kraftiga vindar. 
 
Turbulent luftflöde skapas av olika hinder på marken! 

 
Generellt bör vindkraftverket placeras dubbelt så högt som det högsta hindret. Effekten 
på vindkraftverket är direkt proportionell till vindhastigheten med en faktor av 4ggr. Ju 
högre upp vindkraftverket monteras, ju mer blåser det. En 26% ökning av vindhastig-
heten från en högre mast ger en 100% ökning av effekten i vindgeneratorn. Man bör alltså 
eftersträva att placera masten så att vinden får så fritt tillträde som möjligt utan hinder i 
terrängen. Man bör också vara medveten om att hinder bakom vindkraftverket allvarligt 
kan störa dess funktion.  
Vindkraftverket bör monteras på en mast som är minst 6-8m högre än omgivande objekt 
inom en radie på ca.150 meter. Om detta inte är möjligt så måste det ändå placeras så 
högt det praktiskt går.    
 
NOTERA: När du väljer mast måste den klara en horisontell belastning av ca.70kg. 
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6. Installationsanvisningar 
 

6.1 Verktyg & materiel 
• Plast diskar (ingår) 
• 4mm sexkantnyckel (ingår) 
• 5mm sexkantnyckel (ingår) 
• 8mm sexkantnyckel (ingår) 
 
• Elkabel min. 3x 4mm²  
• Batterier 
• Maströr Ø48mm (Plaströr får aldrig användas!) 
• Momentnyckel  
• Lödutrustning 
• Eltejp 
• Krympslang Ø6-8mm 
• Buntband 
• Kabelskor 

 
NOTERA: Placera aldrig vindkraftverket så att någon riskerar att komma i 
vägen för de roterande bladen! Gå aldrig nära de roterande bladen! 
 

      6.2 
För att få bra laddning från vindgeneratorn, är det viktigt att den placeras rätt i terrängen 
med en stadig vind. 
Byggnader, träd, bergig terräng etc. skapar hinder & turbulens för vinden. Vindkraft-
verket kommer då att pendla i den turbulenta luften vilket ger dålig laddning, mekaniska 
slitaget ökar & vindkraftverket kan i värsta fall gå sönder i förtid. 
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Turbulent luftflöde skapas av olika hinder på marken 
 

 
Generellt bör vindkraftverket placeras dubbelt så högt som det högsta hindret. Effekten 
på vindkraftverket är direkt proportionell till vindhastigheten med en faktor av 4ggr. Ju 
högre upp vindkraftverket monteras, ju mer blåser det. En 26% ökning av vindhastig-
heten från en högre mast ger en 100% ökning av effekten i vindgeneratorn. Man bör alltså 
eftersträva att placera masten så att vinden får så fritt tillträde som möjligt utan 
hinder i terrängen. Man bör också vara medveten om att hinder bakom vindkraftverket 
allvarligt kan störa dess funktion. Vindkraftverket bör monteras på en mast som är minst 
6-8m högre än omgivande objekt inom en radie på ca.150 meter. Om detta inte är möjligt 
så måste det ändå placeras så högt det praktiskt går. 
 
6.3 Installation 
 
• Välj en lugn dag & ha någon till hjälp när du installerar. 
• Rotorbladen har vassa kanter så hantera dessa försiktigt så de inte blir skadade eller att 
du skadar dig. 
• Om möjligt; Montera rotornav med blad först när generatorhuset är på plats på masten. 
• Vindkraftverket skall monteras på ett maströr Ø48mm. En kraftigare rördimension stör 
rotorbladen & kan skada dessa. Om du använder en kraftigare mast bör du montera enligt 
nedanstående bild. 
 
NOTERA: Bladen är vassa! Hantera med försiktighet! 
 
NOTERA: Montera inte fästplattan med bladen förrän kroppen på vindkraftverket är 
monterat på masten. 
 
VARNING! Batterierna måste vara frånkopplade under installationsprocessen! 
 
VARNING! Placera aldrig vindkraftverket så att det kan nås av någon förbipasserande 
under drift! Gå aldrig nära de roterande bladen! 
 

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET OCH SUNT FÖRNUFT VID INSTALLATIONEN! 



 

         Användarmanual S-700 extern regulator rev. 2012-05                                                                                                                                                       

1/ Vi rekommenderar att vindkraftverket monteras på ett metallrör med en 
utvändig diameter av 48mm. Använd inte ett plaströr! 
 
2/ Säkerställ att Volttalet på vindgeneratorn som skall monteras håller rätt 
spänning för systemet. Förbered korrekt kabel och ev ampermeter etc. 
 
3/ Dra kabeln igenom maströret och dra kabeln i närheten av batterierna. Skala 
kabeländarna. ANSLUT INTE BATTERIERNA ÄNNU! 
 

 
4/ Koppla därefter ihop kablarna på vindkraftverket. Isolera skarven noggrant med 
eltejp/krympslang.  
NOTERA: Vänta med att ansluta batterierna! 

 
5/ Placera gummipackningen mellan fästet och maströret. Gummipackningen 
reducerar ljud som kan uppstå i kontakten mellan fästet och masten.  

 
 
6/ Dra åt skruvarna på fästet runt maströret hårt så det sitter ordentligt fast. 
Använd insexnyckeln 4mm. Se till at kablarna inte kläms när fästet träs över 
maströret! Låt även kablarna ha så pass mycket över att vindkraftverket i 
framtiden kan lyftas av röret vid behov. 
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7/ Bifogat finns 6st plast diskar som reducerar risken för korrosion mellan bladen 
och fästplattan. NOTERA: Vid användning till havs ökar risken för korrosion. 
 

 
8/ Placera bladen ovan fästplattan och använda M6-20 skruvarna för att fästa 
bladen mot fästplattan. Placera plast diskarna i skruvändarna och därefter M6 
låsmuttrarna. Dra sedan åt med 5mm insexnyckeln.  

 
VARNING! Dra inte åt för hårt! Detta kan skada bladen. Max 10.5-13.5Nm 
 
9/ Skruva av M16 muttern (NUT) från axeln.  

 
Trä fästplattan med bladen över axeln och placera M16-muttern på axeln.  
VARNING! Tryck absolut INTE på axeln. Detta kan skada rotorn! 
 
10/ Använd 8mm insexnyckeln (8mm Hex Key) för att dra åt M16-muttern mot 
fästplattan. Man kan snurra bladen och hålla emot med insexnyckeln för att 
snabbare dra åt fästplattan.  
VARNING! Dra inte åt M16-muttern för hårt. Detta kan göra att fästplattan fastnar 
och får svårt att rotera. Säkerställ att bladen roterar fritt och lätt! 
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11/ Placera noskonen över fästplattan och snäpp fast den på plats. Kolla att den 
sitter ordentligt genom att försiktigt dra i den. Kontrollera noga att alla tre sidor 
sitter ordentligt. (Om noskonen skulle ramla av fungerar vindkraftverket ändå.) 
 

 
12/ Dra fram kablarna i närheten av kontrollboxen/regulatorn där även batterierna 
skall vara. Anslut regulatorn till erforderliga kablar. Referera även till 4.1 
kopplingsschema. 
VARNING! Anslut inte batterierna ännu! 
 
13/ Säkerställ att systemet är jordat. Referera till 4.3 jordning. 
 
NOTERA: Dålig jordning av systemet kan skada vindkraftverket och 
ogiltigförklara garantin! 
 
14/ Res masten försiktigt och säkerställ att den står stadigt. 
VARNING! Se till att masten står vertikalt så att vindkraftverket kan rotera i vinden 
ordentligt. 
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7. S-700 Extern regulator 
 
7.1 Egenskaper 

- Automatisk broms vid överbelastning. 
- Överladdningsskydd 
- Skydd för elektriska stötar 

 
7.2 Teknisk specifikation 
 

Volt（V）version 12V  24V 
Slutspänning vid laddning (V) 14.4V 28.8V 
Återinkoppling av laddning (V) 12.8V 25.6V 
Tidsfördröjning av broms 30min 
Omgivningstemperatur (℃) －10～40 

Dimension (mm) 208 x 140 x 74 
Vikt (Kg) 1.5 Kg 

 
Vindstyrka 3m/s 5m/s 7m/s 10m/s 12m/s 15m/s 18m/s ≥20m/s 

12V 

RPM ( r/min ) 610 820 860 1030 1130 1250 1350 

Broms Utspänning ( Volt ) 12.3V 12.4V 12.5V 12.6V 12.8V 13.2V 13.5V 
Laddström ( Amp ) 0.8A 5A 7A 12A 17A 23A 25A 
Uteffekt ( Watt ) 10W 62W 88W 151W 218W 304W 337W 

 

24V 

RPM ( r/min ) 700 810 880 1030 1200 1300 1400 
Broms Utspänning ( Volt ) 24.8V 25V 25.1V 25.2V 26.2V 26.5V 27V 

Laddström ( Amp ) 0.4A 3A 4A 7.5A 10A 14A 16A 
Uteffekt ( Watt ) 10W 75W 100W 189W 262W 371W 432W 

 
7.3 Paneler: 
 

  
Övre panel   Undre panel 
 
Kopplingsplint enligt etikett:  
 
W1, W2, W3 : Inkoppling från vindkraftverk (oavsett nummerföljd) 
 
B+ : Batteri plus B- : Batteri minus ST: Automatsäkring 
 
OBS! De anslutningspunkter på regulatorn som saknar skruvar är EJ aktiva! 
Det finns alltså ingen möjlighet att ansluta t ex solpaneler eller förbrukare. 
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VARNING: KOPPLA ALDRIG B+ TILL BATTERIETS MINUS ELLER B- TILL 
BATTERIETS PLUS ENS FÖR EN SEKUND. DETTA SKADAR REGULATORN OCH 
OGILTIGFÖRKLARAR GARANTIN! 
 
7.4 INSTALLATION: 
 
Regulatorn skall monteras på en väl skyddad plats inomhus. Väl avskärmad från 
lättantändliga material. 
 
Regulatorn skall monteras vertikalt och stadigt. 
 
Innan inkoppling, tillse att strömbrytaren är i läge ”I” Detta aktiverar den 
elektriska bromsen i regulatorn och förhindrar att vindkraftverket frispinner och 
kan orsaka en elektrisk chock. 
 
Kontrollera att el-inkopplingen är korrekt, för att avaktivera bromsen och sätta 
vindkraftverket i drift,  ställ omkopplaren i läge ”0” 
 
VARNING! När vindkraftverket är i drift får under inga omständigheter elkablarna 
frånkopplas batteriet, detta kan då skada regulatorn och ogiltigförklara garantin! 
 
VARNING! Vid installation, nedmontering, service, extrema väderförhållanden ska 
regulatorn manuellt slås om till läge ”I” 
 
7.5 Indikationer: 
 

LED Indikation State Förklaring 
L1、L2、L3（Grön） Lyser Full batteri kapacitet 
L1、L2 （Grön） Lyser   Normal batteri kapacitet 
L1 (Grön） Lyser Låg batteri kapacitet  
L1 （Grön） Blinkar Batteri tomt 

 （Green） Lyser Laddar 
≈    （Röd） Lyser Bromsad 

 
8. Felsökning 

Om du har problem 
med funktionen av ditt 
vindkraftverk, bör du noggrant kontrollera din installation & följa anvisningarna nedan. 

 
8.1 Mekanik.  

Om rotorbladen fladdrar & du hör ett vibrerande ljud bör du kontrollera att rotornavet är 
ordentligt fastskruvat på navaxeln. Använd 8mm sexkantnyckeln & dra åt M16 muttern 
ordentligt så att den inte glappar på navaxeln. 
Om ljudet fortfarande hörs kan det bero på att vindkraftsfästet måste justeras upp i 
toppen på maströret. Se anvisning 7.3.7. 
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8.2 Elsystem         
Om rotorbladen stannar eller roterar mycket sakta, även vid kraftig vind: 
• Kontrollera att inga kortslutningar finns i systemet. 
• Kontrollera att inte M16-muttern på fästplattan för bladen är för hårt åtskruvad 

 
Om amperemätaren inte ger någon indikering: 
• Kontrollera så att din amperemätare är av god kvalitet och mät strömmen i den 

positiva ledaren. 
• Kontrollera så att amperemätaren är ordentligt inkopplad och av rätt typ. 

 
Om du märker att laddningen bryts trots att batteriet är oladdat: 
• Kontrollera att batteriet är i gott skick. Testa syranivå &/eller belastningsmät 

respektive batterier.  
• Kontrollera att inga dioder är inkopplade mellan vindkraftverket & batteriet. 
• Kontrollera alla kabelanslutningar så de inte är oxiderade eller har dåliga, 

trasiga kabelskor. Samt kabeldimensionering. 
• Mät spänningen vid batteriernas poler. 

 
8.3 Höghöjds placering. 

Om ett vindkraftverk installeras högt över havsytan försämras dess kapacitet 
beroende på att luftens densitet sjunker. Luftens densitet är direkt proportionell 
mot effektuttaget på vindkraftverket.  
Tabellen nedan visar ungefär hur mycket effektuttaget sjunker vid olika 
installationshöjder. Vid höghöjdsinstallation bör man alltså ta hänsyn till denna 
lägre kapacitet vid beräkning av anläggningen 
 
 

Höjd över havet  Uteffekt 
0 - 150 m 100 % 

150 - 300 m 97 % 
300 - 600 m 94 % 
600 - 900 m 91 % 

900 - 1200 m 88 % 
1200 - 1500 m 85 % 
1500 - 1800 m 82 % 
1800 - 2100 m 79 % 
2100 - 2400 m 76 % 
2400 - 2700 m 73 % 
2700 - 3000 m 70  
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9. Underhåll 

S-700 vindkraftverk är konstruerat för långa driftsperioder utan nämvärt underhåll.  
Dock bör du regelbundet inspektera ditt vindkraftverk & övriga installationer. 
 
NOTERA: Var mycket försiktig så att du inte av misstag kommer åt rotorbladen vid drift. 
                  De är mycket vassa & kan ge svåra skador i ansikte & på händer. Stäng  
                  alltid av vindkraftverket med bromsen, läge”I” så att rotorbladen står stilla! 
 
Följande bör kontrolleras 2 månader efter drifttagning & därefter var 6e månad regel-
bundet vid drift: 
 
• Kontrollera syranivå i batteri & fyll upp enligt tillverkarens rekommendationer. 
• Kontrollera att alla kabelkontakter är åtdragna & fria från korrosion. 
• Kontrollera att masten är ordentligt fastsatt & mastvajrar spända. 
• Kontrollera att vindkraftsfästet är ordentligt fastskruvat på maströret 
• Kontrollera att rotorblad & rotornav är ordentligt fastskruvade 
• Kontrollera att rotorblad & rotornav är rena från smuts & beläggningar 
• Kontrollera att noskonen är hel & sitter rätt på rotornavet. 
• Kontrollera att alla rotorblad är hela & utan andra defekter. Trasiga rotorblad kan slita 

svårt på & skada vindkraftverket. 
 
NOTERA: Byt inte enstaka blad. Bladen är balanserade & måste bytas i set om 3st. 
 

• Vid full drift rekommenderar vi att kullager & rotorblad byts vart 5 år.  
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