Orgovány Dózsa Gy. u.3.
(Horváth Sándor, 2011.08.03 17:39)
Tisztelt Sándor !
Régóta keresem a megoldást, hogyan lehet kisebbre, vagy 0-ra csökkenteni az áramvásárlást úgy,
hogy ne legyen fennakadás. A szélerőműnek csak azt a hátrányát látom, hogy szélcsend, napokig.
Volt rá példa. Kiegészítve napelemmel nagyon drága. Amit én kerestem az a mozgó alkatrész
nélküli generátor. M.E.G. Ez a trafó önmagában 96W-os, de ha parametrikus trafora visszük az
indukált feszültséget, akkor elméletileg bármekkora teljesítményt levehetünk róla, ugyanis a
parametrikus trafónak nincs induktív visszahatása. A M.E.G 1000volt feszültséget ad le, és 20khz
frekvencián rezeg. Ennek a feszültségnek és frekvenciának a transzformálása kis méretekkel
megoldható. A költségesebb része a már 240 V 20khz egyenirányítása és 50hz-re alakítása. Itt
ugyanis a kivehető max áramerősséget meghaladó diódák kellenek és egy komoly 50hz inverter.
Viszont nem kell szél, nap, víz, benzin stb. Ami szomorú az egészben, ez még csak elmélet.
Válasz
grg
(György Kohut, 2011.03.28 07:20)
nem rosz a törekvés, a függetlenedés a lényege, a tökéletesités lehetösége is adott a látható
alapokon. Linkek akiket érdekel azoknak energia függetlenedés:
http://www.cleanergyindustries.com/production.html http://www.cogenra.com/
http://blogs.forbes.com/mikeisaac/2010/11/05/tony-blair-and-vinod-khosla-economics-notenvironmentalists-will-save-the-world/
http://www.gses.it/pub/silvi-fresnel.pdf
http://www.rexresearch.com/zeolite/maier.htm
http://www.solar4power.com/pdf/bigsolutions.pdf
http://www.sg.hu/cikkek/76125/egy_uj_eljaras_versenykepesse_teheti_a_napenergiat
http://www.windcollector.eu/en/technical-details/
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_04_01_sonne_geschichte_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_04_02_sonne_geschichte_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_04_03_sonne_geschichte_3.htm
http://www.sg.hu/cikkek/76125/egy_uj_eljaras_versenykepesse_teheti_a_napenergiat
http://www.absolicon.com/_solar_installation/3000_Installationer_en.php
http://www.technologyreview.com/energy/25963/
http://www.technologyreview.com/video/?vid=159
http://www.konicaminolta.com/about/research/solar/index.html
http://www.leightyfoundation.org/files/NH3-Fuel-27Sep10-Detroit.pdf
“Unlimited bio-economics evolution of ICengine & energy technology Shamsergyharvester” www.chcci-kohut.com és ami az egészet blokkolja
nem más mondta mint J.F. Kennedy a halála elötti napokban,
For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy ..... It is a system
which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly
efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political
operations.” President John F. Kennedy 1961
Válasz
Re: grg
(Éva, 2011.03.29 10:27)
Kedves György !
Nem tudom mit akarsz ezekkel a linkekkel, amelyeket ide feltettél. Talán nem érted, hogy ennek a

cikknek az értelme az, hogy ne idegeneket , hanem a kiváló magyar találmányokat részesítsük
előnyben, amikor alkalmazunk valami megoldást? Olyanokat, amelyek megfizethetőek, ezen kívül
egy csomó más előnyük is van?
Válasz
Re: Re: grg
(Istvan, 2011.03.31 21:09)
Kedves Evi!
A sok kozul Te vagy az egyik csillag.aki a lenyeget latja!
Az emberiseg legnagyobb talamanya,amit most elarulok neked,ami
termeszetesen magyar ember agyanak termeke. Sokan tamadjak:
irigyek,fizetett ugynokok,nemertok,hazaarulok.stb.
Ezek a nagy szakemberek/MTA/,azt sem tudjak miert tud repulni a dongo!
Meg mindig azt akarjak elhitetni az emberekkel,hogy a fenysebesseg a
maximum! Elkepeszto,hogy az ember mennyire befolyasolhato!
Nem az elonyet nezik ezek a szemet fajtak,hanem azt,hogy hogyan
hasznaljanak ki! Mara addig fajult a dolog,hogy siman zsarolnak
nemzeteket,orszagokat!
Fogjukk ossze,mert ez nem igy tovabb!!!!!
http://www.vizenergia.hu/videok/m1aranyfust.wmv
Ez egy regi,de az egyik legjobb riportfilm! Terjesztsd!!! Mashol ezt nem
talalod meg,csak a "Vizenergia alapitvany" honlapjan.
Ez egy nagyon kemeny harc lesz ,ha reszt vaszel benne,mert sok mosott
agyut nem erti vagy nem erdekli. Szomoru ,de a magyar most itt jar!
Az utobb esemenyek,Japanban tortentek tettek be a kaput a vilag
szamara! Grof Spanyol Zoltan ur egyszerre nagyon hires lett,csak mi nem
tudunk rola! Halalra vagyunk itelve!!!!! Csak a hoher az nem tudja ,ki is a
Magyar! Sokkal tobb,mint amit gondol azzal a verszomjas "agyaval"!!
Udv.: Plazmapista
Válasz
Re: Re: Re: grg
(Edit , 2011.04.05 14:37)

Nagyon tudom támogatni ezeket a találmányokat. Sajnos csak a róla szóló információk terjesztése
szintjén. Ezt már egy ideje művelem, de nem látok olyan eredményét, ami a megvalósulásról
szólna.
Úgy látom már teljesen le van nyomva minden hasonló törekvés.
Inkább:
BŐVÍTIK PAKSOT!
Mos ez is egy bajforrás. Ez ellen okvetlen FEL KELLene LÉPNI!!!
Kicsi országunkban ezt a rákos bajt meg kell állítani!
Be kell betonozni!
Válasz
Re: Re: Re: grg
(dorka12345, 2011.06.21 08:56)
Sok a szélhámos úgy látom!!!
Nem kell mindent elhinni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz
Re: Re: Re: grg
(dorka12345, 2011.06.21 09:31)
http://szkeptikus.bme.hu/spanyol/
Válasz
szél
(szisz, 2011.06.20 17:10)
5 kW. Óránként? Mindezt mennyiből egy 5 tagú családnak? Ez van fent a youtube-on?
Köszönettel! Üdv
Válasz
grg
(György Kohut, 2011.03.30 07:52)
Pedig nem bonyolult megérteni és ha a linkeket elolvasta akkor valami más véleménynek is kellet
vona kialakulni mint a föltett kérdés.
A motiváció és az értelem azok szorosan összefüggö dolgok, plusz a fölismerés.
A fölismerés válik az értelmes embereknél a legnagyobb motivációs erövé.
A szélenergia többezer éves történetéböl még ez is tudott.
http://www.telosnet.com/wind/early.html
http://www.tehrantimes.com/PDF/10819/10819-7.pdf
Summér öseink már ilyenen örölték a Khorasan platon a gabonájukat
Számomra minden közös emberiség álltal létrehozott dolog aminek mi MAGYAROK is részei
vagyunk. Az egész szabadalmaztatási cirkusz egy kuffár semita /SEMMI/
benne van az ösi magyar szó-gyökben, annyi is az értéke.
A gyártónak aki belevágott ebbe a szélkerék gyártásba kivánom, hogy minnéltöbbet
gyártson és adjon el használatra megfelelö ár-érték arányú módon.
De ha a hasonlókat mint az övé a küldött linkekböl kiértékeli;: még pozitiv
fölismerések is születhetnek a fejében.
A paradigm change in the engine + energy-future with sunshine-wind-solar fuel/ Wind and Solar
Power Combined - The Hybrid Systems/
http://www.c-hcci-kohut.com ez is MAGYAR de a VILÀG része is
http://kohut.energiak.hu One Planet one World

K. Gy. naturlandian mail to grg_kohut@yahoo.com
“Unlimited bio-economics evolution of ICengine & energy technology Shamsergyharvester”
Válasz
KISKUNSAG
(GYONGYI, 2011.03.27 20:38)
HAT EZ AZ EROMU NEM IS ROSSZ?
KERDESEM: MENNYIBOLLEHET OSSZEHOZNI /
Válasz
Gordiuszns@freemail.hu.
(Nagy Sándor, 2011.03.28 16:01)
A megvalósítására több féle variáció lehetséges , amennyiben érdekli kérem emailban
jelentkezzen és leírom a lehetséges variációkat.
Üdvözlettel Sándor
Válasz

