
SOLUŢIA MAI INTELIGENTĂ DE MĂSURARE A RADIAŢIEI SOLARE

Piranometre inteligente
Îmbunătăţirea performanţei prin procesarea digitală a semnalului
Interfaţă serială de date RS-485 cu protocol Modbus® 
Semnal de ieşire în tensiune între 0 şi 1 V
Semnal de ieşire în curent între 4 şi 20 mA 
Consum deosebit de mic



Introducere

Aproape toate procesele dinamice de la suprafaţa Pământului şi 
deasupra scoarţei sale, de la circulaţia curenţilor oceanici până la starea 
vremii, inclusiv viaţa însăşi, au la bază radiaţia solară. Măsurările precise 
şi pe termen lung ale rezervelor de radiaţii de la suprafaţa Pământului 
sunt esenţiale pentru înţelegerea sistemului său climatic şi pentru 
prognoze meteo, fiind importante şi pentru agricultură, hidrologie şi 
ecologie. Datele precise despre radiaţiile solare reprezintă de asemenea 
informaţii decisive atât pentru aplicaţiile care folosesc energia solară, 
cât şi pentru alte aplicaţii industriale.

Kipp & Zonen produce piranometre de mai bine de 80 de ani. Aceste 
instrumente sunt proiectate pentru măsurarea radiaţiei totale (globale) 
care ajunge pe o suprafaţă plană de la soare şi dinspre cer în domeniul 
lungimilor de undă de la 300 nm (nanometri) şi 3000 nm. Gama 
piranometrelor este foarte variată, cuprinzând modele cu preţuri şi 
performanţe diferite, inclusiv cele mai bune instrumente disponibile pe 
piaţa mondială. Aparatele sunt proiectate pentru utilizare îndelungată în 
orice condiţii de mediu, de la deşert până la Antarctică.

Toate aparatele corespund cerinţelor ISO 9060:1990 şi IEC 60904, 
sau chiar depăşesc aceste cerinţe, şi sunt trasabile în totalitate la 
World Radiometric Reference (WRR) în Davos, Elveţia, unde 
instrumentele Kipp & Zonen fac parte din Grupul de Etalon Mondial 
(World Standard Group).

Kipp  &  Zonen face acum legătura între instrumentele sale de vârf 
şi interfeţele industriale standard. Această noutate absolută este 
reprezentată de piranometrele inteligente din gama SMP.

Bazându-se pe designul şi tehnologia instrumentelor din gama 
CMP, folosite peste tot în lume, noile piranometre SMP aduc în 
plus prelucrarea digitală a semnalului şi interfeţe optimizate 
pentru sisteme industriale de achiziţie de date şi de comandă. 
Kipp & Zonen a conceput o interfaţă inteligentă care cuprinde 
comunicare de date prin protocolul Modbus®, ceea ce permite 
conectarea la automate programabile (PLC-uri), invertoare, 
echipamente de comandă digitale şi ultima generaţie de data 
loggere. Sunt incluse şi ieşiri de tensiune şi curent amplificate 
pentru acele dispozitive care au intrări analogice de nivel mare 
sau interfeţe cu buclă de curent. 

Interfaţa inteligentă nu furnizează doar diverse ieşiri. Un senzor de 
temperatură integrat şi funcţii polinomiale digitale asigură 
corectarea sensibilităţii detectorului în funcţie de temperatură. 
Timpul de răspuns a fost îmbunătăţit, iar domeniile semnalelor de 
ieşire au fost standardizate, ceea ce asigură interschimbabilitatea 
instrumentelor pentru reetalonare. Prin utilizarea protocolului 
Modbus® sunt disponibile diverse informaţii despre starea 
instrumentului şi pentru configurare, cu opţiuni ce pot fi alese de 
utilizator.

Deoarece piranometrele SMP au un consum foarte mic, 
încălzirea internă nu afectează performanţa detectorului. 
Instrumentele funcţionează cu o gamă largă de tensiuni de 
alimentare, motiv pentru care sunt ideale în cazul aplicaţiilor cu 
consum de putere scăzut.
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Ieşirile analogice permit conectarea simplă la practic oricare 
tip de data logger fără să fie nevoie de intrări sensibile de 
ordinul milivolţilor. Protocolul Modbus® asigură interfaţarea 
direct la RTU-uri, PLC-uri, sisteme SCADA, reţele industriale 
şi controlere. Nu sunt disponibile doar date măsurate, 
utilizatorul poate accesa şi date despre tipul piranometrului 
şi numărul de serie, setări ale instrumentului, cronica 
etalonărilor, informaţii de stare şi altele. Un instrument 

reetalonat păstrează aceleaşi domenii de măsurare digitale 
şi analogice, ceea ce permite economie de timp, deoarece nu 
mai trebuie rescalat echipamentul de achiziţie a datelor.

Piranometrele din gama SMP pot funcţiona cu tensiuni de 
alimentare între 5 VDC şi 30 VDC şi sunt prevăzute cu 
protecţie la polaritate inversă şi supratensiune.

InterfaŢarea

Piranometrele din gama SMP sunt dotate cu o interfaţă inteligentă. Există două variante, prima are o ieşire analogică cu un 
semnal între 0 şi 1 V, iar a doua un semnal de curent între 4 şi 20 mA. Ambele au o interfaţă RS-485 cu două fire care foloseşte 
protocolul Modbus® (RTU). Toate ieşirile sunt protejate la scurtcircuite şi la polaritate inversă.



Vă rugăm să consultaţi pagina web www.kippzonen.com pentru mai multe informaţii despre produsele de mai sus şi alte accesorii disponibile.

Kipp & Zonen produce o gamă largă de produse şi accesorii 
care permit extinderea capacităţilor sistemelor construite cu 
piranometrele sale. Acestea cuprind elemente de montare, 
unitate de ventilaţie, kit reglabil pentru montare înclinată, inel 
de umbrire, dispozitive de urmărire solară şi data loggere.

Construirea unui sistem

SMP3 este mai mic şi mai uşor decât piranometrul SMP11. 
Are o cupolă robustă din sticlă cu grosimea de 4 mm care 
protejează detectorul cu termopilă de influenţele externe. 
Datorită dimensiunilor mici şi construcţiei etanşe, acest 
instrument este alegerea perfectă pentru monitorizarea 
instalaţiilor de energie solară, precum şi pentru aplicaţii 
industriale şi din domeniile agriculturii, horticulturii, 
hidrologiei. Compensarea digitală a influenţei temperaturii 
face ca acest instrument să fie cel mai rapid şi cel mai bun 
piranometru disponibil pe piaţă în categoria ISO 9060-
1990 Second Class.

Piranometrul SMP11 are două cupole din sticlă de o calitate 
deosebită şi cu inerţie termică sporită. Detectorul este mai 
complex decât cel al instrumentului SMP3, fiind şi mult mai 
performant. Aparatul SMP11 depăşeşte cerinţele ISO Second-
ary Standard şi este alegerea ideală pentru prospectarea 
amplasamentelor, cercetări tehnologice şi monitorizarea de 
înaltă calitate a radiaţiilor solare în aplicaţii bazate pe energia 
solară. Este deosebit de potrivit pentru înnoirea reţelelor 
meteorologice şi pentru utilizare în staţiile de monitorizare 
solare bazate pe dispozitive de urmărire solară.

Piranometrele din gama SMP sunt prevăzute cu detectoare cu 
termopilă şi cupole din sticlă, ceea ce asigură obţinerea 
caracteristicilor spectrale şi direcţionale dorite. Atât modelul 
SMP3, cât şi SMP11 au o nivelă cu bulă de aer încorporată şi 
picioare de orizontalizare reglabile. Ecranul solar previne 
încălzirea carcasei de către razele solare. Conectoarele etanşe 
au contacte aurite şi sunt prevăzute din fabrică cu un cablu de 
semnal de calitate deosebită, cu lungimea de 10 m.

Alegerea piranometrului

Instrumentele SMP3 şi SMP11 sunt disponibile în două 
versiuni; ‘-V’ cu o ieşire analogică între 0 şi 1 V, şi ‘-A’ cu o 
ieşire în curent între 4 şi 20 mA. Ambele versiuni sunt 
prevăzute cu interfaţă Modbus®, au consum foarte mic şi 
sunt livrate cu certificate de etalonare detaliate şi trasabile. 
Modelul cel mai potrivit pentru o aplicaţie depinde într-o 
mare măsură de precizia şi performanţele dorite.
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BIROU CENTRAL

Specificaţii

Alte specificaţii 

SMP11SMP3

Notă: Specificaţiile de performanţă prezentate sunt pentru cazurile cele mai defavorabile şi/sau valori maxime
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Carcasă SMP11
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Ø32 mm

Ø110 mm

Carcasă SMP3

CLASIFICARE ISO 9060:1990

Timp de răspuns (95 %)

Instabilitate (schimbare/an)

Neliniaritate (0 la 1000 W/m²)

Eroare de înclinare (la 1000 W/m²)

Precizia de orizontalitate 0,1 °1 °

Ieşire analogică

Versiunea -A: 0 la 1600 W/m²
Domeniul ieşirii analogice

Ieşire digitală

Grad de protecţie (IP) 6767

Domeniu spectral (50 % puncte) 285 la 2800 nm300 la 2800 nm

Temperatura de funcţionare

Tensiune de alimentare

Documentaţie Certificat de etalonare trasabil la WRR, instrucţiuni de
montare în mai multe limbi, manual pe CD-ROM

Certificat de etalonare trasabil la WRR, instrucţiuni de
montare în mai multe limbi, manual pe CD-ROM

Incertitudinea zilnică probabilă

(1) Domeniul ieşirii analogice al SMP11 poate fi redefinit de către utilizator la un maxim de -200 la 4000 W/m²

Aplicaţii recomandate

Offseturi zero 
(a) radiaţie termică (200 W/m²)
(b) schimbarea temperaturii (5 K/hr)

Eroare direcţională (până la 80° cu fascicul de 1000 W/m²)

Influenţa temperaturii asupra sensibilităţii

Consumul de putere (la 12 VDC)

Secondary Standard

< 2 s

< 0,5 %

< 0,2 %

< 0,2 %

Versiunea -V: 0 la 1 V

Versiunea -V: -200 la 2000 W/m² (1)

RS-485 cu 2 fire

-40 °C la +80 °C

5 la 30 VDC

< 2 %

Performanţe deosebite la testarea panourilor PV şi a colectoarelor 
termice, cercetare în domeniul energiei solare, prospecţiuni solare,
testări de materiale, reţele meteorologice şi climatice complexe

< 7 W/m²
< 2 W/m²

< 10 W/m²

< 1 % (-20 °C la +50 °C)

Versiunea -V: 55 mW
Versiunea -A: 100 mW

Second Class

< 12 s

< 1 %

< 1 %

< 1 %

Versiunea -V: 0 la 1 V

RS-485 cu 2 fire

Domeniul maxim al ieşirii digitale -400 la 4000 W/m²-400 la 2000 W/m²

Protocolul comunicării digitale Modbus®Modbus®

-40 °C la +80 °C

5 la 30 VDC

< 10 %

Soluţie economică pentru monitorizarea eficienţei şi a
întreţinerii  instalaţiilor energetice PV, pentru măsurări de
rutină în staţii meteo, agricultură, horticultură şi hidrologie

< 15 W/m²
< 5 W/m²

< 20 W/m²

< 3 % (-20 °C la +50 °C)

Versiunea -V: 55 mW
Versiunea -A: 100 mW

Instrumentele SMP sunt livrate cu un cablu de 10 m. Opţional se pot comanda cabluri cu lungimi de 25 m şi 50 m

Timp de răspuns (63 %) < 0,7 s< 1,5 s

< 2 % (-40 °C la +70 °C)< 5 % (-40 °C la +70 °C)

Versiunea -A: 4 la 20 mAVersiunea -A: 4 la 20 mA
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Versiunea -V: -200 la 2000 W/m²
Versiunea -A: 0 la 1600 W/m²
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