Sigma Tacker Termék adatlap

SIGMA TRACKER
Igazi bifaciális
Megbízható technológia
A Mounting Systems bemutatja a stabil és innovatív egytengelyes, egyoszlopos
tracker rendszert. Egy hatékony elektromotor hajtja a nyomatékcsövet és az emelőt
akár +/- 55°-os döntési tartományban. A tervezés két fő célt tartott szem előtt:
Először is, a statikus stabilitás elérését és a rezgések minimalizálását működés
közben, másodszor pedig egy sima és alacsony súrlódású rendszer létrehozását,
amely biztosítja az alacsony energiaszükséglet. A Sigma Tracker képes ellenállni
akár egy komoly 260 km/h-s szélsebességeknek is.
Változtatható modulelrendezés
Minden egyoldalú és bifaciális modul álló és fekvő tájolása egyaránt lehetséges,
így rugalmasan tervezhető, és optimális projektelrendezéseket biztosít. A hátoldal
által biztosított minimális árnyékolás optimalizálja a bifaciális modul funkcióit.
Önzáró mechanizmus
A Sigma Tracker tervezés kihasználja a trapéz alakú menetes anya önzáró
képességét az orsón, hogy statikus stabilitást biztosítson a Tracker minden egyes
oszlopán. Az ollós emelő nagy teherbírása lehetővé teszi az ollós emelő nagy
teherbírásának stabilitását, így stabil és megbízható tracker szerkezetet biztosít
minden helyzetben a nyomonkövetés során. A mechanizmus sokoldalú teherhordó
tulajdonsága lehetővé teszi a Tracker számára a nagy terhelések (szél és hó)
fenntartását, és robusztus dinamikus stabilitást biztosít.
Alacsony karbantartási követelmények
A rendszer profiljai öngyógyító, bevont acélból készültek, biztosítva ezzel a rendszer
hosszú tartósságát még magas korrózió-veszély körülményei között is.
Minden elektromos és mozgó alkatrészt úgy terveztek, hogy ellenálljon a
szélsőséges időjárási és környezeti körülményeknek, és minimálisra csökkentve
ezzel a karbantartási követelményeket.
Kiváló alkalmazkodóképesség
A Sigma Tracker sok különböző talajviszonyhoz képes alkalmazkodni. A meghajtott
cölöp-alapok, a földcsavarok és a beton alapok példák a Sigma Tracker által
alkalmazott néhány talajba rögzítési lehetőségekre. A projekt követelményeitől
függően további igazítások elvégezhetők, amelyek a biztosítják a Sigma Tracker
számára a legrugalmasabb megoldásokat a termékek piacán.
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Követési típus

Vízszintes egytengelyes nyomkövető, független sorok

Modul típusok

Minden egyoldalú és bifaciális modul
Bekerített vagy üveg-üveg

Modul elrendezése

2 V (függőleges/álló)
vagy 4H (vízszintes/fekvő)
Rugalmas string alapú konfiguráció
Trackerenként 240 PV modul

Bifacialitás

A modulnak megfelelő optimalizált bifacialitás
gyártói követelmények
Opcionálisan továbbfejlesztett bifacialitás
- nincs árnyékoló tárgy a modulok mögött

Továbbfejlesztett bifacialitás

MECHANIKAI
TULAJDONSÁGOK
Működési szög

± 55°

Szél elleni védelem

90 km/h erősségig követéssel *
260 km/h erősségig álló helyzetben *

Működési hőmérséklet

-25°C és +60°C között

Alap

A meghajtott beton cölöp-alapok, csavaros cölöpök

Modul rögzítés

Csavarok, bilincsek - az OEM modul szabványos rögzítési
követelményeinek megfelelően

Meghajtás

Dönthető szarufa meghajtású ollós emelő minden
szerkezeti cölöpön
Egysoros meghajtás nem statikus nyomatékcsővel
Aszinkron normál motor integrált hajtóművel és
láncmeghajtással

Önzáró ollós emelő

Működési szög -55° - +55°

ELEKTROMOS ÉS
VEZÉRLŐRENDSZER JELLEMZŐK
Áram bemenet

Szabvány: 400V, 50Hz, 0.55 kW trackerenként
Opcionális: 230V, 50/60Hz, 0.55 kW trackerenként

Tracker vezérlő

Sigma Control®
Decentralizált vezérlő rendszer minden trackeren
Siemens SIMATIC S7 változó frekvenciás meghajtóval

Funkciók

Csillagászati napkövetés adaptív visszakövetéssel
Adaptív szél üzemmód és rakfelület pozicionálás
Hó elleni védelmi üzemmód
Különböző szolgáltatási módozatok
- szabadon programozható

Létesítmény monitorozás

Sigma View®
Nyílt csatlakozású architektúra
Szerep alapú hozzáférés vezérlés

Érzékelők

2 x dőlésérzékelő +/- 0,5 ° pontossággal
Szélérzékelő - mennyiség a projekt topológiai viszonyaitól
függően
Hóérzékelő - a földrajzi fekvéstől függően

Kommunikáció

Modbus RS485 a Master és a Slave Control Box között;
PROFINET az egész projektre kiterjedő kommunikáció
SCADA interfész a Modbus/TCP felett

GARANCIA
Szabványos garancia

10 év a szerkezeti elemekre
5 év a mozgó- és elektronikai alkatrészekre
* a projekt részleteinek és statikai követelményeinek függvényében

* Standard értékek. A nagyobb szélsebességekhez tervezett megoldások állnak rendelkezésre.

További információkat itt talál: www.mounting-systems.com

** A feltételeket a Mounting Systems GmbH garanciális szolgáltatásainál találja.

Előzetes értesítés nélkül változtatható.

*** Minden műszaki részletre a projekt specifikációi vonatkoznak, és előfordulhat, hogy meghaladják azokat.
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