
Știați că merită să monitorizați performanța instalației PV de pe acoperișul D-voastră? Când cunoașteți cu 
precizie care este radiația solară incidentă, și temperatura panoului, veți ști dacă exploatați la maxim 
instalația pe care o aveți. Fiind vorba de un produs proiectat pentru a funcționa stabil pe termen lung, nu este 
nevoie de reetalonare timp de 5 ani.
Monitorizați randamentul investiției în instalația PV de pe acoperiș cu RT1.

www.kippzonen.com/rt1

o nouă modalitate de monitorizare a panourilor
PV comeriale montate pe acoperișuri

Calitate Kipp & Zonen, 
bazată pe o experiență

de 100 de ani

Măsoară radiația solară 
incidentă și temperatura

la spatele panourilor

Proiectat special pentru 
instalații PV comerciale

de pe acoperișuri

senzorul de temperatură pentru panoul PV



“Dacă nu măsurați precis, nu știți ce pierdeți.”

Specificații tehnice
Radiație
Precizie/rezoluție
Domeniul spectral
Instabilitate (schimbare/an)
Neliniaritate (0 la 1000 W/m2)
Temperatura panoului PV
Etalonare 
Conexiuni pt. semnale

Domeniul tensiunii
Puterea maximă consumată
Domeniul temperaturii de funcționare
Intervalul de etalonare recomandat
Garanția după înregistrare

0 la 2000 W/m2

1 W/m2

400 la 1100 nm
< 1 %
< 1 %
-20 la +100 °C,  ± 1 °C
Prin comparație cu un piranometru de referință trasabil
1 - RS-485 Modbus® la calculatorul central
2 - senzorul de temperatură pentru panoul PV
5 la 30 VDC
60 mW
-40 la +80 °C
5 ani
5 ani

monitorizare simplă a instalației PV de pe acoperiș

RT1 este un duo-senzor mic, etanș, care măsoară independent radiația solară incidentă și temperatura la 
spatele panurilor solare. Datorită acestui senzor de temperatură, sunt colectate toate datele necesare 
pentru monitorizarea performanței instalației - totul în format digital Modbus®. Ca urmare a designului unic, 
dispozitivul se poate fixa simplu de panoul PV fără să fie nevoie de niciun fel de unelte.

The  rt1  rooftop sensor:
• outperforms reference cells

• is very rugged, stable and reliable

• measures the real solar irradiation from dawn till dusk

• has a soiling resistant design, for low maintenance

• is extremely simple to mount on a corner of a PV panel

• can be easily removed for recalibration or service

• also fits on the side or top with a clamp-on adapter

• comes with a Kipp & Zonen calibration certificate

Senzorul rt1 pentru acoperiș:
• depășeste celulele de referință

• este foarte robust, stabil și fiabil

• măsoară radiația solară reală din zori până la amurg

• proiectat să reziste la murdărire, necesită întreținere minimă

• se montează foarte simplu în colțul unui panou solar

• se poate demonta simplu pentru reetalonare sau service

• se poate monta pe latură sau pe coamă cu un adaptor tip clește

• livrat cu certificat de etalonare Kipp & Zonen




