
Most a�ordable turn-key system

Easy on-site check via Wi-Fi

Internal data logging with Web access

Complete validated solar radiation data

Măsurarea DNI-ului cu o precizie impresionantă

Sistem ALL-IN-ONE care cuprinde un pirheliometru, un piranometru și un data logger

Proiectat pentru locuri izolate și este rezistent la murdărire

Ușor de instalat, de utilizat și de întreținut

Sistem ALL-IN-ONE de monitorizare solară



Senzori bazați pe o tehnologie nouă și inovatoare

Pirheliometru inteligent nou, rezistent la murdărire

Piranometru inteligent nou cu difuzor din quartz

ISO 9060

Mentenanță deosebit de scăzută

Dispozitiv de urmărire a traiectoriei solare cu roți dințate care nu necesită mentenanță

Verificarea stării de la distanță Pirheliometru nou, rezistent la murdărire

Desicant integrat utilizabil ani de zile

Una dintre importantele inovații în echipamentul RaZON+ este noul design 

al pirheliometrului. Tubul deschis al colimatorului și difuzorul din quartz 

reduc la minim murdărirea și, prin urmare, este nevoie de mai puțină 

curățire. Senzorii au desicant intern utilizabil ani de zile, acesta nu trebuie 

verificat sau schimbat periodic. Mulțumită deceniilor de experiență în 

domeniul sistemelor de urmărire a traiectoriei solare, Kipp &  Zonen a ales 

pentru RaZON+ componente cu roți dințate, care nu necesită deloc 

mentenanță, rezultatul fiind un echipament fiabil și robust.

Există numeroase modalități pentru obținerea datelor de radiație solară. Cea 

mai precisă este desigur măsurarea lor cu instrumente de calitate ridicată. 

Radiația globală în plan orizontal (GHI) și radiația difuză în plan orizontal (DHI) 

sunt măsurate cu piranometre. Pentru măsurarea radiației directe cu incidență 

normală (DNI) este nevoie de un pirheliometru orientat cu precizie spre soare 

pe tot timpul zilei. Se utilizează un sistem automat de urmărire solară, care 

asigură și umbrirea piranometrului DHI față de lumina solară directă.

Meteorologii efectuează periodic măsurări de calitate folosind pirheliometre 

montate pe dispozitive de urmărire solară. În cazul piețelor mature de energie 

solară, peste tot în lume, mai ales pentru sistemele cu concentratoare de 

energie solară (CSP) și cu concentratoare fotovoltaice (CPV), măsurarea 

radiației solare directe face parte din rutina zilnică a funcționării și monitorizării.

 

Raportul de performanță și eficiența centralelor sunt informații esențiale 

pentru investitori, pentru cei care utilizează și întrețin instalațiile, precum și 

pentru alte părți interesate. Aceștia trebuie să știe raportul exact dintre 

puterea obținută și energia solară disponibilă la fața locului. Măsurările locale, 

precise și în timp real ale radiației solare sunt o necesitate; nu doar pentru 

funcționarea curentă, dar și pentru a indica valoarea fundamentală a unei 

centrale și pentru a lua decizii în cunoștință de cauză pentru investiții ulterioare.

RaZON+ este un sistem inovator ALL-IN-ONE de monitorizare solară, având 

integrate un pirheliometru, un piranometru cu umbrire, procesare digitală a 

datelor, un receptor GPS și un data logger. Echipamentul măsoară DNI-ul care 

provine de la soare, iar cunoscând poziția soarelui, calculează GHI-ul cu o 

precizie care corespunde cerințelor secondary standard. Folosind măsurările 

DNI, se calculează durata orelor cu soare cu o precizie mult mai bună decât cea 

furnizată de către oricare senzor pentru durata orelor cu soare de pe piață.

Măsurările sunt preluate la fiecare secundă și se face media lor pentru un 

minut. Data loggerul integrat prezintă valorile medii înregistrate ca și 

măsurări de radiații DNI, DHI și GHI în W/m2; durata orelor cu soare în ore 

și energia în kWh/m2.

RaZON+ depășește în performanțe toate sistemele cu bandă rotativă de 

umbrire și cele cu mască de umbrire existente pe piață, dintre care niciuna de 

fapt nu măsoară DNI-ul. RaZON+ furnizează un set complet de date precise de 

radiație solară, care corespund cerințelor standardului ISO 9060:1990, la un 

preț convenabil.

 

Piranometrul și pirheliometrul sunt senzori inteligenți conectați la dispozitivul 

inteligent de urmărire solară RaZON+ printr-o magistrală Modbus®. Într-o 

versiune viitoare se vor putea conecta și alte dispozitive inteligente. Porturile 

Ethernet și RS-485 furnizează toate interfețele și formatele de date necesare 

pentru comunicarea cu sisteme industriale de achiziţii de date şi control.

Pentru RaZON+ Kipp & Zonen a proiectat un pirheliometru inovator rezistent la 

murdărire și un piranometru cu umbrire cu difuzor din quartz, care este 

optimizat pentru măsurări DHI. Acești senzori inteligenți noi cu procesare 

digitală a semnalului au timp de răspuns foarte rapid, corespund cerințelor 

standardului ISO 9060 și sunt părți integrate ale echipamentului RaZON+. Prin 

includerea procesării datelor și dotarea cu un data logger, s-a obținut un 

sistem la cheie complet pentru monitorizarea radiației solare. Este primul 

sistem ALL-IN-ONE pentru măsurarea precisă a DNI-ului la un preț accesibil.



Cea mai precisă modalitate pentru măsurarea radiației globale în plan 

orizontal (GHI) este prin calcularea sa din radiația directă și cea difuză de la cer 

și din unghiul zenital. RaZON+ folosește această metodă. Receptorul GPS 

furnizează informații precise despre oră și poziție pentru calcularea poziției 

soarelui și adăugarea orei la datele înregistrate. 

RaZON+ are o conexiune Wi-Fi accesorie care permite punerea în funcțiune și 

configurarea prin orice tip de dispozitiv inteligent. Se poate verifica starea și 

radiația pe teren și în timp real. Designul interactiv de ultimă oră al interfeței 

este ușor de utilizat, iar datele înregistrate și starea sistemului se pot vizualiza și 

în formă grafică. Se poate de asemenea stabili incertitudinea măsurărilor în 

timp real pentru condițiile locației cu ajutorul aplicației gratuite Suncertainty a 

Kipp & Zonen.

RaZON+ este primul sistem de monitorizare solară ALL-IN-ONE la nivel 

mondial cu înregistrarea internă a tuturor parametrilor relevanți într-un 

singur set de date. Este pevăzut atât cu interfață Ethernet, cât și RS-485, 

care au diverse opțiuni de formate de comunicare. Se poate folosi oricare 

dintre ele, sau ambele, pentru descărcarea datelor. Există și un conector 

suplimentar de intrare Modbus® pentru utilizare în viitor cu dispozitive 

compatibile. Setul de date cuprinde informațiile referitoare la DNI, DHI, GHI, 

durata orelor cu soare, energie solară, ora și poziția prin GPS, poziția 

soarelui și starea sistemului.

 Punere în funcţiune și configurare prin smartphone, tabletă sau PC   

Protecție cu parolă Starea locală și verificarea senzorilor

Prezentarea datelor în formă grafică pe teren

Verificare simplă pe teren prin Wi-Fi

Înregistrarea internă a datelor cu acces la Internet

Pagină de Internet integrată    Conexiuni Ethernet și RS-485 Modbus®

Descărcarea datelor înregistrate

Îmbunătățiri

În viitor

Date complete de radiație solară

DNI, DHI precise, GHI calculat (in W/m2)

Durata orelor cu soare 

Ora, data și locația prin  GPS

Poziția soarelui, zenit și azimutInfo despre stare

Piranometrul inteligent PR1

Pirheliometrul inteligent PH1  

Designul noului pirheliometru PH1 este optimizat pentru mentenanță 

scăzută. Tubul deschis al colimatorului reduce la minim murdărirea și 

depunerea rouăi pe difuzorul din quartz. Carcasa se poate deschide ușor cu 

ajutorul unei conexiuni de tip baionetă pentru a verifica și curăța difuzorul și 

tubul colimator. Pirheliometrul PH1 are un detector rapid, interfață inteligentă 

cu corecția influenței temperaturii și comunică prin protocol Modbus® cu 

dispozitivul de urmărire solară. Atât informația de radiație directă, cât și cea 

referitoare la stare sunt transmise la fiecare secundă pentru realizarea mediei 

și pentru înregistrare în echipamentul RaZON+.

Noul piranometru PR1 are la bază aceeași tehnologie pentru detectorul 

rapid și difuzorul din quartz ca și cea folosită pentru pirheliometrul PH1. 

Piranometrul PR1 este în mod constant umbrit față de lumina directă a 

soarelui printr-un braț și un disc de pe dispozitivul de urmărire solară. Ca 

urmare a noului detector și a difuzorului din quartz, se obțin o liniaritate 

foarte bună și un o�set scăzut. Deoarece piranometrul PR1 a fost conceput în 

mod special pentru echipamentul RaZON+, nu are nevoie de nivelă cu bulă 

de aer sau de picioare reglabile.

Echipamentul RaZON+ poate fi extins cu alte radiometre inteligente Kipp & 

Zonen. În loc de pirheliometrul PH1 se poate monta un pirheliometru SHP1. 

Pentru înlocuirea piranometrului PR1 cu un instrument SMP6, SMP10, sau un 

piranometru de un grad superior, este disponibil un kit adaptor. Acesta 

constă dintr-o extensie pentru brațul ansamblului de umbrire și o placă de 

montare a piranometrului.

RaZON+ este conceput pentru viitor, sunt planificate noi caracteristici și 

accesorii. Se vor putea conecta senzori suplimentari la portul RS-485 

Modbus® disponibil, de exemplu, un piranometru în planul panourilor 

(POA), un senzor pentru temperatura panourilor PV sau chiar și o stație 

meteorologică compactă. Noile caracteristici vor cuprinde verificarea 

etalonării și a murdăririi. Îmbunătățirile sunt implementate prin transferarea 

versiunilor noi de so� integrat prin intermediul conexiunii Ethernet. Urmăriți 

pagina web a RaZON+ pentru ultimele știri despre îmbunătățiri.



Precizia de direcționare

Specificațiile echipamentului RaZON+

Sarcina utilă

Viteza unghiulară

Rotația

Protecția împotriva suprarotirii

Tensiunea de alimentare

Puterea

Domeniul temperaturii de funcționare

Greutatea

Dimensiuni (l x ad x H)

Gradul de protecție (IP)

Precizia nivelei cu bulă de aer

Conformitate CE/FCC

RoHS

Transmisia

Interfața de comunicare

Tipul alimentării

0,2 °

Suficient pentru 1 piranometru și
1 pirheliometru

30 °/s

110 ° zenit, 600° azimut

Llimitatori fizici

20 la 30 VDC

13 W

-20 °C la +50 °C

9 kg

60 x 60 x 48 cm
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< 0,1 °

Da

Da

Roți dințate

RS-485 Modbus® pt. senzor/sistem extern
RS-485 găzduit, Modbus® sau ASCII
Ethernet RJ-45 cu Modbus® TCP prin web
Wi-Fi (adaptor accesoriu)

Alimentare DC

GPS, localizare și oră/dată Standard

Înregistrarea datelor Eșantionare la 1 s, înregist. mediilor la 1 min

Instalarea Gata pt. utilizare, prin disp. prevăzut cu Wi-Fi

Autotestarea funcționării Standard

Facilitatea de testare/diagnosticare Standard prin conexiunea Ethernet 

Urmărirea traiectoriei solare Standard

Cerințe privind sistemul PC Conexiune Ethernet, program de navigare web

Posibilitate actualizare so� integrat Memorie Flash

Mentenanță

Repornire după căderea tensiunii

Nu este nevoie de mentenanță programată
Se recomandă inspecție anuală

Automat

Domeniu spectral (50% puncte)

Specificațiile piranometrului inteligent PR1

Timp de răspuns (95%)

Timp de răspuns (63%)

Răspuns la temperatură

O�seturi zero
(a) radiație termică (la 200 W/m2)
(b) schimbarea temperaturii (5 K/h)

Neliniaritate (100 la 1000 W/m2)

Răspuns direcțional
(până la 80 ° cu fascicul de 1000 W/m2)

Câmp vizual

Domeniu de măsurare

Domeniul temp. de funcționare

Gradul de protecție (IP)

310 la 2700 nm

< 0,2 s

Clasificare conform ISO 9060:1990 Second Class

< 0,1 s

< 1 % (-20 °C la +50 °C)

1 W/m2

1 W/m2

< 0,3 %

< 20 W/m2

180 °

0 la 1500 W/m2

-40 °C la +80 °C
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Specificațiile pirheliometrului inteligent PH1

Domeniu spectral (50% puncte)

Timp de răspuns (95%)

Timp de răspuns (63%)

O�seturi zero
(b) schimbarea temperaturii (5 K/h)

Neliniaritate (100 la 1000 W/m2)

Câmp vizual

Domeniu de măsurare

Domeniul temp. de funcționare

Gradul de protecție (IP)

310 la 2700 nm

< 0,2 s

Clasificare conform ISO 9060:1990 Second Class

< 0,1 s

1 W/m2

< 0,3 %

5 ° ±0,2 °

Răspuns la temperatură < 1 % (-20 °C la +50 °C)

Unghi de înclinare 1 ° ±0,2 °

0 la 1500 W/m2

-40 °C la +80 °C
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Kipp & Zonen B.V.
Del�echpark 36, 2628 XH Del�
P.O. Box 507, 2600 AM Del�
The Netherlands
+31 15 2755 210
info@kippzonen.com
www.kippzonen.com

Echipot Srl
Pictor Traian Goga 21
410601 Oradea
România
+40 259 42 87 43
info@echipot.ro
www.echipot.ro

Vă rugăm să vizitați pagina noastră Internet pentru datele de contact ale rețelei noastre mondiale de distribuitori.
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