
DALI  POWERTOWER



Konsten med Dali
InnoVentums unika trätorn Dali XII har hittat sin inspiration från den 

surrealistiska konsten. Genom att kombinera en smart vindturbin  

med stilfulla solpaneler blir vår träkonstruktion en smakfull kreation  

för både ögat och miljön.  Även öronen är med på noterna för trä- 

konstruktionen absorberar de ljud och vibrationer som tidigare  

plågat småskalig vindkraft.

På sina tre träben, reser sig Dali tornet majestätiskt över omgivning-

arna i perfekt harmoni med naturen. Samtidigt genererar den hållbar 

och miljövänlig energi dygnet runt under alla årstider. 

InnoVentums Dali PowerTower lösningar finns i fyra modeller an-
passade för olika förutsättningar och behov: Lite, avsedd för mindre 

sommarstugor samt för kunder som inte har framdraget elnät  

(off-grid); Urban, speciellt framtagen för att passa i staden; Lifestyle, 

där trämaterialet används fullt ut både i stomme samt turbinblad;  

Performance, genererar en imponerande mängd energi redan vid  

genomsnittliga vindförhållanden med minimal ljudpåverkan. 

Vårt utbud ger möjlighet möjlighet för alla att hitta sin perfekta Dali – 

anpassad efter kundens behov av energi, design och funktionalitet!

Bli en del av den växande gröna skaran som bidrar med klimatsmarta 

pusselbitar till ett hållbart samhälle. Utsmycka din trädgård med ett 

riktigt Dali konstverk – som ger både dig och Världen grön energi!



Dali Urban

Dali Lifestyle

Dali PowerTower Lite

Dali Performance



Kontakta oss gärna:  Tel. +46 40 30 59 66, info@innoventum.se
InnoVentum AB, Turning Torso Kontor 275, Lilla Varvsgatan 14, 211 15 Malmö, Sverige

  URBAN LIFESTYLE LITE  PERFORMANCE

 Märkeffekt, vindturbin 1,75 kW vid 13,5 m/s 1,5 kW vid 10 m/s 3,0 kW vid 12 m/s 3,5 kW vid 12 m/s

 Rotordiameter, vindturbin 1,5 m 3,0 m 3,0 m 4,05 m

 Märkeffekt, 8 solpaneler  2,0 kWp 2,0 kWp 2,0 kWp 2,0 kWp

 Årlig elprod. vid 6 m/s (sol & vind) 3 190 kWh 6 040 kWh 5 400 kWh 9 190 kWh

 Nätanslutning 220 V – 50 Hz 220 V – 50 Hz 48 V DC off-grid 220 V – 50 Hz

 Tillgänglig som  off-grid Nej Ja Ja Ja

 Tornets markarea Triangulär, Triangulär, Triangulär, Triangulär, 
  2,83 m2 2,83 m2 2,83 m2 2,83 m2

 Byggnadstillstånd (Sverige) Ej obligatorisk Ej obligatorisk Ej obligatorisk Obligatorisk

Tekniska 
specifi kationer
Dali PowerTower

De fl esta av InnoVenntums Dali PowerTower konstruktioner kan installeras med enbart vindturbin (Dali Urban, Dali Lifestyle, Dali Performance).
För beställning eller ytterligare teknisk specifi kation och information om fördelar med våra produkter, var vänlig besök vår hemsida 
www.innoventum.se.  Följ även våra insatser för miljön på www.facebook.com/InnoVentum
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Fördelar med InnoVentums hybridlösningar

Vind- och solkraft verkar i en perfekt symbios (dag – natt, sommar – vinter) och producerar miljövänlig energi under hela året.  
Våra Dali PowerTower hybridlösningar ger dig en unik kombination av smart funktionalitet och snygg design – samtidigt som 
fl exibelt tornmontage gör att energiproduktionen maximeras på minimal markyta.
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Dali PowerTower Performance


