
موثوقیة أعلى

۲ صف لكل جھاز تتبع 

مصممة للظروف الصعبة

تفنیة سوبر تراك المبتكرة

اختبار النفق الھوائي في شركة سي بي بي

 ،IP ترینا كالمب ھو منتج خاص سریع وسھل االستخدام مع تكوین
مما یقلل من وقت التركیب وتكالیفھ.

منھجیة اختبار نفق الریاح المفصلة لمحاكأة جھاز التتبع األكثر 
واقعیة وتحلیل التأثیرات الھوائیة التي تؤثر على ھیاكل جھاز 

التتبع.

ترینا كالمب

المزید من الوحدات لكل جھاز تعقب

 

معلومات عن  ترینا تراكر

خدمات مخصصة وأكبر مجموعة من المنتجات عبر سلسلة القیمة بأكملھا.

یقدم فریق ترینا تراكر المؤھل تأھیالً عالیاً باإلضافة إلى أحدث أقسام البحث 
والتطویر، دعماً سریع االستجابة لتلبیة احتیاجات عمالئنا.

الجودة

تتمتع ترینا تراكر بسمعة عالمیة في تقدیم حلول موثوقة وعالیة الجودة. 
صممت حلول ترینا تراكر لتقدیم أفضل تكلفة موحدة للكھرباء.

اإلنتاج الداخلي وشبكة سلسلة تورید عالمیة

توفر منشأة اإلنتاج وشبكة سلسلة التورید الخاصة بترینا تراكر أعلى 
مستویات الجودة مع فترات زمنیة مخفضة لضمان تقدیم أفضل دعم للعمالء.

حلول مرنة تلبي احتیاجات عمالئنا 

 جھاز تتبع ترینا تراكر   أجایل ۱بي – ثنائي المصفوفة

یمكنك تركیب حتى ٦۰ وحدة لكل صف من خالل تصمیم اللوح في وضع عمودي.

متوافق مع وحدات تصل إلى ٦۷۰ واط +

یتم توصیل محركي الدوران في أجایل ۱بي  بواسطة عمود نقل  حركة بتصمیم الكردان الذي یعمل على 
تحسین كفاءة النقل، ولھ أیضاً موضع تخزین محسن وإستراتیجیة إنذار للحصول على ھیكل أكثر أماناً 

وقوة.

تم تصمیم أجایل ۱بي  للمواقع ذات التضاریس الصعبة والریاح الشدیدة.

تصل إلى درجة إنحدار ۲۰٪ شمال – جنوب

وفقاً للطقس في الوقت الفعلي وظروف التضاریس الفعلیة، تعمل الخوارزمیة الذكیة على تحسین زاویة 
التتبع دینامیكیاً، وتزید من تلقي اإلشعاع وتقلل من فقدان الحجب.

تصل إلى  ۸٪ زیادة في عائد الطاقة

أجایل ۱بي ھو جھاز تتبع مزدوج المصفوفة مع محرك دوران أساسي واحد في صف واحد ومحرك 
دوران ثانوي في صف آخر، ویتشارك محركا الدوران محرك و وحدة واحدة للتحكم في ناقل الحركة.



المواصفات الفنیة

(۱)  قوائم على شكل C تحت الطلب

(۲)  حسب تصمیم التخطیط

  

لوحة إلكترونیة مزودة بمعالج دقیق

  IP65 مستوى الحمایة

الخیار السلكي آر إس ٤۸٥

درجة الحرارة: من -۳۰ درجة مئویة إلى ٦۰ درجة مئویة

مقیاس انحدار (میالن) رقمي

قابل للتخصیص

توصیل بالشبكة، توصیل الطاقة لكل مجموعة على حدة/ التوصیل الذاتي للطاقة

مواصفات جھاز التحكم اإللكتروني
جھاز التحكم

عالمة حمایة الدخول

طریقة التتبع
التحكم المتقدم في الریاح

التخزین اللیلي

االتصال بجھاز التتبع

المستشعرات

الطاقة (المحرك)

ظروف التشغیل

مصدر اإلمداد الطاقة

الضمان

مكونات المحرك وجھاز التحكم

۱۰ سنوات

٥ سنوات

مدى التتبع

نوع جھاز التتبع الشمسي

المحرك

التكوین

الخصائص العامة

خیارات األساسات

دعم وحدة الطاقة الشمسیة

القوائم  لكل میغاوات (وحدة ٥٥۰ وات ذروة للوحدة)

الھیكل

الھیكل
المواد
الطالء

فوالذ بقوة إخضاع ومرونة فائقة

القوائم 

ملحقات الوحدات

مقیاس الریاح باألكواب/ موجة فوق صوتیةأداة قیاس الریاح (أنیمومتر)
قابل للتھیئة

القدرة على التكیف مع التضاریس

القدرة على مقاومة أحمال الریاح والثلج

معامل الحجب الخلفي

    (670 ذروة للوحدة)

تنبیھ: اقرأ تعلیمات السالمة والتركیب قبل استخدام المنتج.

حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة Trina Solar Co., Ltd 2021. المواصفات المدرجة في ورقة البیانات ھذه عرضة للتغییر دون إشعار.

DT-T-0003 B :رقم اإلصدار

خوارزمیات فلكیة + تقنیة سوبر تراك (٥)

محور أفقي أحادي مزدوج الصفین

(PHC) دق مباشر، حفر مسبق، دق، قوائم صغیرة، قوائم خرسانیة سابقة اإلجھاد ومقواه باألسالك

تقریباً ۲۷۳ قائم  / میجاوات (۲) (٦۰ وحدة لكل صف)

محرك الدوران مزود بوصلة كردان

وحدة واحدة في الوضع العمودي (1P)  حتى مجموعتین لكل صف (بحھد ۱٥۰۰ فولت لكل مجموعة)

مدعم بإطار

(۱) HEB كمر انجلیزي ثقیل ،HEA كمر انجلیزي خفیف ،IPEA حدید كمر بشفة متوازیة ،IPE متوافقة مع - حدید كمر متوازي

براغي تثبیت، وصوامیل، وقامطات تثبیت (بدون إطار)

۲۰٪ شمال - جنوب، و۱۰٪ شرق-غرب  (۳)

حسب متطلبات الموقع

٪۱,۲۷

تقریباً ۲٤۸ قائم/ میجاوات (۲) (٥٤ وحدة  لكل صف)

± ٦۰ درجة (۱۲۰ درجة)

مجلفن بالغمس في الزنك الساخن (HDG)، مسبق الجلفنة ومطلي بالزنك واأللومنیوم والماغنسیوم (٤)

LoRa/Zigbee :الخیار االسلكي
االرتفاع > ٤۰۰۰ متر (٦)

محرك یعمل بتیار مستمر: ۰٫۱٥ كیلووات (۷) 

(۳)  شمال-جنوب: حد أقصى ۲۰٪، للمنحدرات أعلى من ۱۰٪، یرجى الرجوع إلى ترینا تراكر.
      شرق- غرب، حد أقصى ۱۰٪ یرجى الرجوع إلى ترینا تراكر.

(٤) التكوین القیاسي. طالء آخر تحت الطلب، یرجى الرجوع إلى ترینا تراكر.

(٥) یشمل خوارزمیة التتبع الذكیة وخوارزمیة التعقب الذكي

(٦) شروط مختلفة عند الطلب، یرجى الرجوع إلى ترینا تراكر.

(۷) حسب الظروف الخارجیة

 أجایل ۱بي


