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الحل الشامل المتكامل للتقييم والتحليل
الناجح لمصادر الطاقة الشمسية وقدرة
الخاليا الكهروضوئية.

تقليل مخاطر ش
الم�وع
مراقبة أداء المصنع
بيانات معتمدة

ف
الشعاع
ستحصل مع جهاز  HelioScale αعىل حل شامل ومتكامل يوفر لك جميع أدوات التحكم ي� إ
الشمس والرصد الجوي .إن جهاز  HelioScale αهو كل ما تحتاج إليه للقيام بتقييم وتحليل
ي
ناجح لمصادر الطاقة الشمسية وقدرة الخاليا الكهروضوئية .نحن نوفر:
أ
الشعاع
الشعاع
الكل الساقط عىل السطح الفقي باستخدام مقياس إ
•	 بيانات معتمدة عن إ
السماوي المعياري الثانوي الذي ي يرتكز عىل أ
معاي� ISO 9060
مع
(يتوافق
الكهروحرارية
عمدة
ال
ي
و.)IEC 61725
•	 نظام ي ن
مت� مستقل ذو متطلبات صيانة بسيطة.
•	 مصدر إمداد بالطاقة يغ� متصل بشبكة الكهرباء الرئيسية يتكون من نظام كهروضو�ئ
ي
الشعاع القليل.
وبطاريات احتياطية  12فولت لضمان التشغيل مع إ
•	 استقبال يومي للبيانات بع� شبكات الهاتف المحمول أو القمر الصناعي أو االتصاالت الالسلكية.
•	 مسجل بيانات ُمعاير.
•	تخزين لبيانات القياس ف ي� أقل من دقيقة واحدة ويدوم عاما واحدا.
•	خيارات إضافية متنوعة تتعلق بجميع أدوات الرصد الجوي.
محطات الرصد الجوي يتم تصميمها وتركيبها واختبارها بواسطة ش�كة .Wilmers Messtechnik
يتم عادة بيع المحطات للعميل والذي يصبح مسئوال عن إعادة المعايرة والتشغيل والصيانة .توفر
ف
إضا� للبيانات ف ي� خدمة إضافية.
ش�كة  Suntraceهذه الخدمات ومراقبة الجودة وتحليل ي

www.HelioScale.com
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جهاز استشعار الحرارة والرطوبة
درجة حرارة الهواء
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المواصفات التقنية
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درجة الشك ف ي� المعايرة
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واجهة البيانات
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Suntrace GmbH
Brandstwiete 46
20457 Hamburg, Germany
هاتف+49(0)40-76796380 :
ت ن
و�meteo@suntrace.de :
بريد إلك� ي
www.suntrace.de

نقل البيانات عن بعد
مصدر إمداد بالطاقة خارجي
استهالك الطاقة
حث جهاز االستشعار
مدى درجة الحرارة
مصدر إمداد بالطاقة مستقل
الضاءة وعدة التأريض
حماية إ
هيكل ت
ال�كيب
إحاطة صامدة للماء

Wilmers Messtechnik GmbH
Hammer Steindamm 35
22089 Hamburg, Germany
هاتف+49(0)40-75660898 :
ت ن
و�info@wilmers.com :
بريد إلك� ي
www.wilmers.com
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