
- Napsugárzás intenzitás mérése és ellenörzése a hejszinen.
  (pillanatnyi, átlag, idő-alatti, min / max értékek, értéktartés funkciók)

- Sugárzási energia számítás Wh/m2

   Mérés ideje alatt.

- Számított átlagértékek mentése és tárolása
   Napsugárzás intenzités és energia értékeinek percenkénti számítása.
 

- Rögzített adatok leolvashatók a kijelzőn és a grafikus funkció 
  lehetővé teszi a gyors értékelést.

  

Napsugárzásmérő
 SL 200

•

• Könnyen használható, azonnali információk a kijelzőn.
● Előállított villamos energia értékelése, napelemek optimális tájolása 
 és a teljesítmény nyomonkövetése.

• Napfény elemzése a helyszinen rövid és hosszú távra.
• A termikus vagy fotoelektromos készülékek jellemzőinek meghatározása.
• Memóriában tárolt adatok könnyű használata.

  

SL 200

● SL 200 

M szaki adatokű

Napsugárzás intenzitás 1 W/m2..   1300 W/m2

Sugárzási energia 1 Wh/m2 ... 500 kWh/m2

Mérésismétlés 2 / s
Pontosság 5% 
Számítási frekvencia (W/m2) 1 / min 
Tárolási kapacitás 31 nap, 44640 mérés
Adatletötési sebesség 1000 érték/s
Működési hőmérséklet -10°C...+50°C
Tárolási hőmérséklet -10°C...+55°C
Méret 58 x 120 x 33 mm 
Kapacitás több mint 72 óra
Elem 3 LR3-AAA 
Megfelelőség RoHS irányelvek

●Napelem

Spektrum 400...1100 nm
Névleges érzékenység 100mv / 1000W/m2 *
Reagálási szög 80°ig korrigált
Hőmérsékleti koefficiens +0,1% /°C
Effektív felület 1 cm²
Működési hőmérséklet -30°C...+60°C
Páratartalom 100% RH
UV jellemző PMMA szűrő
Üzemmód fotoelektromos
Anyaga polikristályos szilícium
Előlap fényáteresztő PMMA
Tömítettség Poliuretán ház 
Súly 60g
Méret 30 x 32 mm
Vezeték 1,25 m

*  SL200 készülékekhez tartozik kalibrációs igazolás hivatkozással a  WRR (World 
Radiometric Reference).
** Idő kifejezése a készüléken DD/HH/MM/SS
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Alkalmazás

Rendelhető

Átlag W/m2

Napsugárzási energia

Idő
Időtartam

Maximum érték
Minimum érték

Szünet - Tartás

Pillanatnyi W/m2

Értékek Idő alatt rögzített értékek Grafikus kijelzés 00H /24H

Görgetve egymást 
követő grafikonok 
00H-24H

1. Mérés

2. Mérés

3. Adatátvitel

Funkció 

Törlés és vissza

Kijelző

Ki/bekapcsolás

Pillanatnyi W/m2

Tartozék

● Állvány
● Rögzítőkészlet
  Hosszabb vezeték : 5m, 10m ...
●Tápegység

● Hordtáska+védőszivacs
● Mini-USB csatlakozó vezeték
● 3 LR3-AAA elem
● CD-ROM használati utasítás, telepítő szoftver,     
USB meghajtó és adatátviteli szoftver
● Kalibrálási igazolás
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	Dia 2

