
noul standard în

Cum ar fi dacă ați putea măsura murdărirea panourilor PV cu o soluție care nu necesită deloc întreținere!?! Noul 
DustIQ este un senzor fără părți mobile, care nu necesită curățare și folosește o tehnologie revoluționară pentru 
măsurarea precisă a murdăririi. Această tehnologie, Optical Soiling Measurement (OSM), fundamental nouă, 
furnizează informații esenţiale despre pierderea de putere datorită murdăririi. Cu o rețea de senzori DustIQ veți 
știi cu precizie când și unde trebuie curățate panourile din cadrul centralei.

www.kippzonen.com/DustIQ

NOUTATE ABSOLUTĂ!
monitorizarea murdăririi PV

Indică cu precizie când și
unde trebuie curățat

Integrat în cele mai avansate 
sisteme software de monitorizare

Optimizează
producția

Singura soluție fără întreținere 
pt. măsurarea murdării



Zone 1 5.2 - 8.1
8.1 - 12

Zone 2 12 - 19
19 - 30

Zone 3 30 - 44
44 - 65

Zone 4 65 - 96
96 - 142

Beneficiile soluției cu senzorul DustIQ

• Tehnologie nouă, unică, brevetată

• Panou mic (990 x 160 mm) din materiale care corespund
 standardelor industriei solare

• Montarea flexibilă se potrivește oriunde: la marginea sau
 la mijlocul ariei panourilor solare

• Măsoară gradul de murdărire de la 100 % (curat) la 50 %

• Se poate adăuga un senzor pentru măsurarea
 temperaturii la spatele panoului fotovoltaic

• Prețul convenabil permite măsurarea în mai multe puncte

• Nu are nevoie de soare pentru funcționare

Mai bun decât alte opțiuni
• Pasiv în totalitate: nu este nevoie de curățare zilnică, deoarece urmărește planul de curățare al centralei
• Măsurare fără întrerupere, cu interval de măsurare de 1 minut 
• Măsurarea cu mai mulți senzori este mai bună decât soluțiile de măsurare într-un loc
• Integrarea în ariile panourilor solare furnizează măsurări mai credibile decât cele ale soluțiilor existente
• Montare și instalare simplă

monitorizarea murdăririi PV

Specificații preliminare
Gradul (raportul) de murdărire
Precizia măsurării gradului de murdărire
                        90 la 100 %
                        80 la 90 %
                        50 la 80 %
 
Stabilitate
Conexiuni

Domeniul tensiunii
Domeniul curentului
Puterea maximă consumată
Temperatura de funcționare
Tipul sticlei
Dimensiunile instrumentului
Greutatea instrumentului
Opțional senzor de temp. pt. panoul PV

Valorile a 2 senzori între 50 și 100%

± 1 %
± 2 %
± 5 %
După postprocesare
Etalonare automată, mai bună decât ± 1 % din domeniul maxim/an
1 - RS-485 Modbus® la calculatorul central
2 - în cascadă la disp. următor sau la un senzor de temp. a PV
10 la 30 VDC
70 la 200 mA
< 2 W
-20 la +60 °C
Sticlă standard de panou PV, cu toate straturile și laminările
990 x 160 x 40 mm
4 kg
-20 la +100 °C,  ± 1 °C


