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Co to jest 
elektrownia 
wiatrowa?

Elektrownia wiatrowa to 
zespół urządzeń 
produkujących energię 
elektryczną wiatru za pomocą 
turbin napędzanych siłą 
wiatru. Prąd uzyskany w ten 
sposób uważany jest za 
ekologiczny ze względu na 
fakt, że jego produkcji nie 
towarzyszy spalanie żadnego 
paliwa



Nasze możliwości:
-Pomoc w wybraniu miejsca na elektrownie
-Najlepszej jakości elementy
-Fachowy i szybki montaż
-Uzgodnienie ceny po dokładnym
omówieniu potrzeb
-Spłacenie usługi w latach
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Jak działa elektrownia 

wiatrowa? Produkcja energii 

elektrycznej w elektrowni 

wiatrowej odbywa się za 

pośrednictwem turbin 

wiatrowych napędzanych 

energią wiatru. Gdy wiatr trafia 

na opór w postaci łopaty turbiny, 

energia kinetyczna wiatru 

przekształcana jest w energię 

mechaniczną w postaci ruchu 

obrotowego wirnika.
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Zalety posiadania 
elektrowni 
wiatrowej

Elektrownie wiatrowe mają 

liczne zalety, a podstawową 

jest to, że wytwarzają 

czystą, przyjazną dla 

środowiska naturalnego 

energię, bez konieczności 

emitowania gazów i spalin 

do atmosfery.



-Nie używają paliw konwencjonalnych
-Nie zanieczyszczają środowiska
-Brak odpadów poprodukcyjnych
-Niższy koszt produkowanej energii niż
  w elektrowniach węglowych
-Tańsze w eksploatacji niż inne elektrownie
-Duża sprawność
-Zapory stanowią zabezpieczenie 
  przeciwpowodziowe
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Ile energii może 
wyprodukować 
energia wiatrowa?

Około 1% mocy wiatrów 

wynosi około 870 terawatów 

(prawie 50 razy więcej niż 

zapotrzebowanie ludzkości). 

Część mocy wywołuje 

parowanie wody, która 

następnie spada na Ziemię w 

postaci opadów i tworzy 

rzeki. Moc rzek, którą też 

można wykorzystać do 

generowania energii



Czas po jakim 
inwestycja się 

zwróci

W jakim czasie zwraca się 

budowa wiatraka? Wiatraki 

zwracają się po okresie 9-15 lat. 

Aktualnie przewiduje, że po 

uwzględnieniu wszelkich 

kosztów mikroelektrownia 

wiatrowa zwróci się dopiero po 

12 latach, ale potem zacznie 

przynosić oszczędność i zysk z 

możliwości sprzedawania jej na 

rynku energetycznym.
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Więc dlaczego 
warto 

zainwestować w 
elektrownie 
wiatrową?

-Dynamika

-Czystość i odnawialność

-Różnorodność

-Przyszłość

-Rentowność

-Zyski regionalne

-Profity

-Dyskrecja

-Wydajność

-Akceptacja

Więc nie traćcie czasu


