جهاز HelioScale
الشمس
الشعاع
حلول قياس إ
ي

جهاز ω HelioScale
[]omega

الجهاز الذي ال ن
غ� عنه ف ي�
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 HelioScale ωهو الجهاز الذي ال ن
غ� عنه ف ي� محطات توليد الطاقة الشمسية الحرارية المركزة
( .)CSPفمع أجهزة االستشعار عالية الجودة الخاصة به ،يُعد  HelioScale ωمحطة قياس إشعاع
أ
ف
ت
وال� يمكن استخدامها ف ي� جميع مراحل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية
شمس ي� مرحلة البحاث ي
ي
الحرارية المركزة ( )CSPوالخاليا الكهروضوئية ) HelioScale ω .(PVيقدم لك:
ليوم� من الدرجة أ
المبا� الطبيعي ( )DNIباستخدام يب� ت
ش
الوىل
عال الدقة للإشعاع
•	قياس ي
ويشمل ذلك جهاز تعقب ئ
ثنا� المحور.
ي
•	 جهاز استشعار مزود بنافذة حرارة لتقليل الحاجة إىل التنظيف بسبب قطرات الندى.
•	مقياس إشعاع سماوي واسع النطاق يفي بأعىل مواصفات  ISOو WMOالمعيارية لقياس
الشعاع الكل الساقط عىل السطح أ
الفقي ( GHIخياري).
إ
ي
•	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 Messtechnikيتم
عادة بيع المحطات للعميل والذي يصبح مسئوال عن إعادة المعايرة والتشغيل والصيانة .توفر ش�كة
ف
إضا� للبيانات ف ي� خدمة إضافية.
 Suntraceهذه الخدمات ومراقبة الجودة وتحليل ي

www.HelioScale.com

[[omega

ω

HelioScale

HELIOSCALE OMEGA
الجهاز

يب� ت
ش
المبا�
الشعاع
ليوم� قياس إ
الطبيعي
ت
[وات/الم�]²

الشعاع السماوي المعتمد عىل السيليكون
مقياس إ
الكل الساقط عىل
إ
الشعاع ي
السطح أ
ت
[وات/الم�]²
الفقي

جهاز استشعار الحرارة والرطوبة
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مسجل البيانات
blueberry COMPACT

المواصفات التقنية
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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

المواصفات

 ISO 9060الدرجة أ
الوىل ( WMO / )1990جودة عالية
 12ثانية (اسمي)
°5
°1
<)k = 2( 1.2%
ت
وات/الم�²
من  0إىل 4000
من  200إىل  4000نيوتن تم�
ت
(وات/الم�)²
 10ميكروفولت /
من – 40إىل  +80درجة مئوية
<( 1% ±من  -10إىل  +40درجة مئوية)
< ( 0.4% ±من – 30إىل  +50درجة مئوية)
 12فولت تيار ش
مبا� 0.5 ،وات
مشتمل
< 1ميجا ثانية
ت
وات/الم�²
0
من  400إىل  1100نيوتن تم�

من – 30إىل  +70درجة مئوية
< /0.15%درجة مئوية
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 ،Pt 100وفقا لـ / IEC 751
جهاز استشعار رطوبة سعوى
ت ن
و� مع مخرجات تسلسلية
إلك� ي
RS 485
 0.2 ±درجة مئوية عند  20درجة مئوية 0.5 ± ،درجة مئوية من – 40إىل  +60درجة مئوية
من – 40إىل  +80درجة مئوية
 0إىل  % 90رطوبة نسبية  90 ،2% ±إىل  % 100رطوبة نسبية 3% ±
 % ±1رطوبة نسبية/أ
< 10ثانية
حاجب إشعاع طبيعي السحب متعدد أ
اللواح
مدمج ف ي� مسجل البيانات BLUEBERRY COMPACT
من  400إىل  1100هيكتوبسكال
 0.1هيكتوبسكال
نموذجيا  ±1.2هيكتوبسكال من  700إىل  1100هيكتوبسكال
 ±0.5هيكتوبسكال/أ
10
تفاضل أو  12أحادي الطرف
6
ي
الدخال
بع�  RS485ووحدات إ
 ،RS485أحادي االتجاه RS232 ،للمودم
من  0إىل  10فولت
 16بت (من  0.2إىل  0.01فولتية متوسطة بنا ًء عىل المدى)
من  1ثانية إىل  24ساعة
من  1ثانية إىل  24ساعة
القىص ،الحد أ
القيمة المتوسطة ،االنحراف القياىس ،الحد أ
ال ن
د� ،المجموع
 256ميجا بايت (مخزن مؤقت حلقي مستديم)
واجهة  ،RS232من  1200إىل  115200باود ،واجهة  ،RS485أحادي االتجاه ،من  1200إىل
 115200باود
واجهة ث
إي�نت ( LAN)، 10ميجا بت/الثانية ،موجه ISDN، DSL، GPRS، GSM
من  15إىل  30فولت تيار ش
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لوح
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مبا�
ي
أمب� عند  12فولت)
مل ي
مل وات ( 50ي
نموذجيا  600ي
أ
ش
أمب�
مل ي
 12فولت تيار مبا� تم تحويلها ،الحد القىص  100ي
من  -40إىل  +70درجة مئوية
ث
ثال� القوائم
حامل ي

