
 

 
 

 
 

 
 

 
 

RIDGEBLADE 
De stille en “onzichtbare” windgenerator voor stedelijk en buiten gebied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Uniek, bekroond en gepatenteerd windturbine concept 
• 365 dagen per jaar, 24 uur per dag max. stroomproductie 
• Levert al stroom bij lage windsnelheden 
• Extreem stil, geen vibraties, geen resonantie 
• Door plaatsing op de nok van het dak geen hinderlijke horizonvervuiling of slagschaduw 
• Geschikt voor plaatsing op de nok van huizen 
• Geschikt voor montage op boerenschuren, bedrijfsdaken,  geluidswallen, etc. 
• Bewezen technologie 
• De ideale aanvulling op uw zonne-energiesysteem om het gehele jaar door een constante 

hoeveelheid kWh aan schone  energie te produceren 
• Goedgekeurd  voor gebruik in Engelse National Parcs,  dus extreem milieuvriendelijk. 

 
Eenvoudige en Innovatieve productie  van windenergie 
De RidgeBlade windturbine is een uniek en innovatief 
ontwerp. De speciaal ontwikkelde en gepatenteerde 
vormgeving biedt een eenvoudige en betaalbare oplos- 
sing om op iedere locatie met windkracht elektriciteit 
op te wekken. 

 
Energie bij lage windsnelheden 
Het ontwerp van de RidgeBlade realiseert ook bij 
relatief lage windsnelheden (vanaf 1 m/s) een stabiele 
energieproductie. Het visueel effect van de turbine is 
minimaal. 

 
Voor zakelijk en privé gebruik 
De RidgeBlade is verkrijgbaar in 2 modellen; de RB2, 
een grotere generator  geschikt voor een industriële 
omgeving en de RB1, een kleinere uitvoering (lagere 
hoogte) voornamelijk ontwikkeld voor gebruik op 
woonhuizen. 

 
Bekroond ontwerp 
Het ontwerp van de RidgeBlade is gebaseerd op het 
lift-effect wat ontstaat wanneer wind zich langs het 
schuine  dakvlak omhoog richting de nok verplaatst. 
Dit is een natuurkundig principe waarbij de gemeten 

windsnelheid bij de nok tot wel drie keer sneller kan 
zijn dan de gemeten  snelheid in het open veld. Plaat- 
sing van een turbine in het gebied met deze sterke 
luchtstroming betekent  dat hier maximaal 9 keer meer 
energie beschikbaar is dan bij een HAWT (Horizontale 
As Wind Turbine). 

 
Minimale geluidproductie 
Het ontwerp van de RidgeBlade is een geavanceerd 
stuk aerodynamica. De voordelen van dit ontwerp 
zijn een minimale geluidproductie  en een beperking 
van de rotorsnelheid bij hogere windsnelheden. Het 
geluidsniveau loopt max. op tot ca. 65 dB op 1 meter 
bij volvermogen (LET OP!! De nok van het dak bevindt 
zich doorgaans  op ca. 8 meter, daarmee is de Ridge- 
Blade dus nauwelijks hoorbaar,  ruim < 10dB). 
 
De RidgeBlade generator  bereikt zijn maximale 
vermogen (energie productie) bij een windsnelheid 
van slechts 40 km/h. Waait het harder,  dan wordt de 
rotorsnelheid automatisch geremd door de hogere 
winddruk. De RidgeBlade is met succes getest zowel 
in een windtunnel als op locatie aan de kust bij wind- 
snelheden van meer dan 160 km/h (we spreken  over 
windkracht 12 vanaf 117 km/h windsnelheid). 
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Ridgeblade  Rotorunits Modulair 1,2 m per stuk (1 wisselstroomgenerator  per 4 rotoren) 
RB1: 4 rotorunits 5,3 m benodigde  noklengte 
RB2: 10 rotorunits 13 m benodigde  noklengte 
Gesloten, onderhoudsvrije  lagers met een levensduur  van 20 jaar 

Wisselstroomgeneratoren RB1 (2 kW) = 1x 2 kW continu (2,7 kW piek) 
RB2 (4 kW) = 2x 2 kW continu (5,4 kW piek gecombineerd) 
Permanent magneet  generator 
(iedere wisselstroomgeneratorkast = 0,5 m lang) 

Omvormers Net gekoppeld 1 x 2 kW per 4 rotoren of 1 x 4 kW per 10 rotoren 
Montage Valk Railsysteem 

 

RIDGEBLADE ®
 

Innovatieve opwekking van energie 
 
 
 

ONDERDELEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFMETINGEN 

ACCEPTATIE VAN WINDROOS 
(+/-  75°  VOOR / ACHTER HALFVERMOGENPUNT) 

 

Model kW vermogen Min. windsnelheid Max. windsnelheid Dakhelling Maximaal vermogen Gewicht rotor Afmetingen rotor 
RB1 - residenti- 
eel (4 rotoren) 

2 kW 1,3 m/s 55 m/s, 
daarna  begrensd 

30 - 60° 2,0 kW (continu), 
2,7 kW (piek) 

38 kg 1,2 x 0,55 m 
(b x h) 

RB2 - commer- 
cieel (10 rotoren) 

4 kW 1,2 m/s 55 m/s, 
daarna  begrensd 

0 - 60° 4,0 kW (continu), 
5,4 kW (piek) 

55 kg 1,2 x 0,92 m 
(b x h) 

 
MATERIALEN EN STANDAARDCOATING 

 
Rotoren en kast: aluminium  Aandrijfas en koppelingen: 316 marine stainless steel Kleurstelling: leisteengrijs met zwarte rotor 

 
PRESTATIES  VAN RB2  COMMERCIËLE SYSTEMEN 

 

RB2 met 15° dakhelling naar de wind gericht 
Aantal units Noklengte kW-vermogen Jaaropbrengst 5,1 m/s Jaaropbrengst 5,7 m/s Jaaropbrengst 6,2 m/s Jaaropbrengst 9 m/s 
1 (10 rotoren) 13 m 4 kW / 5,4 kW 3.742  kWh 4.409  kWh 5.432  kWh 7.826  kWh 
2 (20 rotoren) 26 m 8 kW / 10,8 kW 7.484  kWh 8.818  kWh 10.864 kWh 15.652 kWh 
5 (50 rotoren) 65 m 20 kW / 27 kW 18.710 kWh 22.045 kWh 27.160 kWh 39.130 kWh 
10 (100 rotoren) 130 m 40 kW / 54 kW 37.420 kWh 44.090 kWh 54.320 kWh 78.260 kWh 
13 (130 rotoren) 169 m 52 kW / 70,2 kW 48.646 kWh 57.317 kWh 70.616 kWh 101.738 kWh 

 
PRESTATIES  VAN RB1  SYSTEMEN  VOOR WOONHUIZEN 

 

RB1 met 30° dakhelling naar de wind gericht 
Aantal units Noklengte kW-vermogen Jaaropbrengst 5,1 m/s Jaaropbrengst 5,7 m/s Jaaropbrengst 6,2 m/s Jaaropbrengst 9 m/s 
1 (4 rotoren) 5,2 m 1,6 kW / 2,2 kW 2.756  kWh 3.074  kWh 3.464  kWh 3.904  kWh 
1 (5 rotoren) 6,4 m 2 kW / 2,7 kW 3.445  kWh 3.842  kWh 4.183  kWh 4.880  kWh 

 
DAKHELLING-EFFECT 

 

Ratio: hellingshoek dak t.o.v. windsnelheid 
Dakhelling 0° 8° 15° 30° 45°(optimum) 60° 
Versterking van 
gemiddelde 
windsnelheid 

vermenigvuldigd 
met 1,0 

vermenigvuldigd 
met 1,1 

vermenigvuldigd 
met 1,2 

vermenigvuldigd 
met 1,5 

vermenigvuldigd 
met 2,2 

vermenigvuldigd 
met 1,3 

Opmerking: het beschikbare vermogen is evenredig met de windsnelheid  in het kwadraat 
 

GESCHIKTHEID VAN DE INSTALLATIELOCATIE 
Plaats de RidgeBlade windturbine op een hiervoor geschikte  constructie  uit de buurt van duidelijke of substantiële obstakels voor de aanwezige wind. 
In Nederland  is de meest voorkomende windrichting zuidwestenwind. De windsnelheid moet voldoende zijn, aangezien  deze het niveau van het 
gegenereerde vermogen bepaalt. 
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