Για ελεύθερες επιφάνειες

Για ενσωμάτωση σε κτίρια

DEGERtracker - Ιχνηλάτηση δύοαξόνων
Οι ενεργές εγκαταστάσεις με ιχνηλάτες δύο αξόνων της
DEGER επιτρέπουν την ιδανική εκμετάλλευση όλης της
προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας και επιτυγχάνουν
αυξήσεις απόδοσης περ. 45 τοις εκατό για όλες τις ΦΒ
εφαρμογές. Μία απλή εγκατάσταση Plug-and-play

πραγματοποιείται χάρη στην προρρυθμισμένη καλωδίωση. Το αποκεντρωμένο σύστημα ελέγχου φροντίζει για
μέγιστη ανεξαρτησία. Τα DEGERtracker είναι
´Designed in Germany´ και αποτελούν σημείο αναφοράς όσον αφορά στην ποιότητα και τη μακροζωία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ

Σταθερό

DEGERtracker

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
• Πλαίσιο στήριξης με δυνατότητα
συναρμολόγησης
• Σύντομη διάρκεια εγκατάστασης
• Προρρυθμισμένη καλωδίωση
• Σημεία έδρασης που δεν
χρειάζονται συντήρηση

Πλεονέκτημα απόδοσης DEGERtracker

• Οπή στον ιστό για έξοδο
καλωδίου
• Πιο κλειστή γωνία ανύψωσης

Μη δεσμευτικές απεικονίσεις προϊόντος

DEGERtracker D60H / D80 / D100
Προμηθευτής ρεύματος μακράς διαρκείας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

D60H

1)

D80

D100

1)

1)

Ονομαστική ισχύς
(ανάλογα με τον τύπο ΦΒ πάνελ)

4.000 ... 7.000 Wp

6.000 ... 10.000 Wp

8.000 ... 12.000 Wp

Επιφάνεια πάνελ έως

40 m2

53 m2

70,6 m2

Μέγ. επιφάνεια πάνελ (Π x Υ)

8,3 m x 5,3 m

10,05 m x 5,6 m

11.95 m x 6 m

Γωνία περιστροφής Ανατολή - Δύση

300°

Γωνία περιστροφής ανύψωση

10° ... 90°

Σύστημα ελέγχου

MLD

Τάση λειτουργίας

100 ... 240 VAC / 50 ... 60 Hz

Μετάδοση κίνησης Ανατολή - Δύση

Μηχανισμός στην κεφαλή μετάδοσης κίνησης

Μετάδοση κίνησης ανύψωσης

800 mm ανύψωση

Υλικά

Ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο, ατσάλι

Κατανάλωση ενέργειας:
Λειτουργία Control Mode

1 Watt

με μετάδοση κίνησης σε λειτουργία
περ.

10 Watt

15 Watt

18 Watt

Ίδια κατανάλωση ρεύματος ανά
έτος περ.

12 kWh

14 kWh

16 kWh

Μήκος σωλήνα ιστού

3,40 m ... 8,0 m

3,40 m ... 8,0 m

4.0 m ... 8,0 m

Μέγ. επιτρ. ταχύτητα ανέμου

170 ... 300 km/h

130 ... 300 km/h

102 ... 300 2) km/h

Βάρος (χωρίς ιστό/αλουμίνιο)

1.000 kg

1.100 kg

1.150 kg

Αρ. είδους

1510001

1600001

2)

2)

1910001
1) Το σύστημα δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες
2) Διαμορφώνεται με ειδικό λογισμικό σχεδιασμού

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Πλήρης εγκατάσταση με ιχνηλάτες δύο αξόνων, προαιρετικά με διαφορετικά μήκη ιστών, σύστημα στήριξης των ΦΒ πάνελ από αλουμίνιο, κατάλληλο για τον χρησιμοποιούμενο τύπο ΦΒ πάνελ, πατενταρισμένο σύστημα ελέγχου MLD (Maximum Light Detection) με
αισθητήρα MLD, σύστημα παρακολούθησης ανέμου & προαιρετικό αισθητήρα ασφαλείας χιονιού, σχέδιο θεμελίου, οδηγία συναρμολόγησης.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Πακέτα ασφάλισης, προγράμματα χρηματοδότησης και επεκτάσεις εγγύησης, επιτόπου σέρβις.
DEGERenergie GmbH
Industriestraße 70
72160 Horb am Neckar
Germany

Το ειδικό σας κέντρο εξυπηρέτησης:

Τηλέφωνο +49 (0)7451 53914-0
Φαξ +49 (0)7451 53914-10
info@DEGERenergie.com
www.DEGER.biz
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