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DO TRACKERÓW SOLARNYCH
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Zawsze w Stronę Słońca 
Rosnące ceny energii elektrycznej i perspektywa 

wyczerpania paliw konwencjonalnych sprawia,  

że energia słoneczna jest jedną z bardziej popularnych 

alternatyw. W celu zwiększenia wydajności układów 

solarnych konstruktorzy i użytkownicy nadążnych 

systemów solarnych powinni brać pod uwagę nie 

tylko koszt, ale również dokładność elementów po-

miarowych, które muszą pracować bezawaryjnie  

w wysokiej temperaturze, w kurzu i przy wietrznych 

warunkach. Enkodery IXARC i inklinometry TILTIX 

firmy POSITAL zostały zaprojektowane do precyzyj-

nych pomiarów właśnie w takich aplikacjach. Mogą 

być one instalowane w nadążnych systemach fo-

towoltaicznych – trackerach, heliostatach i kolekto-

rach parabolicznych.
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Inklinometr do Kontroli Nachylenia
 ▪ Kompaktowa obudowa

 ▪ Zakres pomiarowy: ±80° (2 osie) lub 360° (1 oś)

 ▪ Dokładność: 0.1° / rozdzielczość: 0.01°

 ▪ Temperatura pracy: -40 … +85 °C

 ▪ Stopień ochrony: IP67, IP68, IP69K

Solidny Enkoder do Kontroli Azymutu
 ▪ Obudowa z aluminium lub stali nierdzewnej

 ▪ Rozdzielczość do 16 bit (0.005°)

 ▪ Wieloobrotowa technologia (bez baterii i przekładni)

 ▪ Temperatura pracy: -40 … +85 °C

 ▪ Stopień ochrony: do IP69K

Ekonomiczny Enkoder do Kontroli Pochyłu
 ▪ Kompaktowa konstrukcja

 ▪ 12-bitowa rozdzielczość (0.088°)

 ▪ Wieloobrotowa technologia (bez baterii i przekładni)

 ▪ Temperatura pracy: -40 … +85 °C

 ▪ Stopień ochrony: do IP65

Optymalizacja Położenia Kolektorów
Do kontroli nachylenia można wykorzystać enko-

der lub inklinometr (czujnik przechyłu). Do oblicze-

nia azymutu natomiast może posłużyć enkoder 

POSITAL, który mierzy bezwzględny kąt obrotu 

wokół osi pionowej.

Kontrola pozycji kolektora parabolicznego
W zależności od dostępnego miejsca i sposobu 

montażu do kontroli pozycji w systemach kolek-

torów parabolicznych może zostać wykorzystany 

zarówno enkoder jak i inklinometr.

Pozycjonowanie w Elektrowniach Słonecznych
Z uwagi na ekonomiczne i trwałe wykonanie czuj-

niki POSITAL są idealne do tego typu aplikacji. 

Dodatkową zaletą jest wysoka dokładność tych 

czujników – enkoderów i inklinometrów.



AMERYKA
FRABA Inc.

1800 East State Street, Suite 148, 
Hamilton NJ 08609-2020, USA

T +1 609 750-8705, F +1 609 750-8703 
www.posital.com, info@posital.com

AZJA
FRABA Pte. Ltd.

20 Kallang Ave #01-00 
Pico Creative Centre, SINGAPORE 339411 

T +65 6514 8880, F +65 6271 1792 
www.posital.com, info@posital.sg

EUROPA
FRABA AG

Carlswerkstrasse 13c
51063 Cologne, GERMANY

T +49 221 96213-0, F +49 221 96213-20 
www.posital.com, info@posital.eu

Grupa FRABA 
FRABA to grupa przedsiębiorstw koncentrujących 

się na dostarczaniu zaawansowanych produktów 

do kontroli ruchu oraz automatyki  przemysłowej. 

Firma POSITAL już od ponad 50 lat jest wiodącym 

producentem enkoderów absolutnych, a w ostat-

nich latach rozszerzyła ofertę o czujniki przechyłu 

oraz bezkontaktowe czujniki długości i prędkości. 

Natomiast inna firma z grupy, VITECTOR, skupia 

się na czujnikach bezpieczeństwa do bram i drzwi 

oraz do pokryw maszyn.

Historia   
FRABA została założona w 1918r. przez Franza 

Baumgartnera. Do 1960 roku głównymi produkta-

mi firmy były przekaźniki mechaniczne. W 1963r. w 

ofercie FRABA pojawiły się „szczotkowe” enkodery 

absolutne, a w 1973r., w siedzibie firmy w Kolonii, 

został wyprodukowany pierwszy optyczny enkoder 

absolutny. Obecnie FRABA specjalizuje się w zaa-

wansowanych technologicznie produktach, które 

cechują się wyjątkową wydajnością.

Obsługa 
Enkodery absolutne i inklinometry to zaawansowa-

ne  urządzenia,  które  umożliwiają  rozwiązywanie 

wielu  problemów  technicznych.  Należy  jednak 

pamiętać, że pełne wykorzystanie możliwości tego 

sprzętu wymaga specjalistycznej wiedzy już pod-

czas jego doboru. Za zapewnienie kontrahentom 

odpowiedniego wsparcia technicznego odpowiadają 

inżynierowie rozwoju firmy POSITAL, pracujący w 

Niemczech, Polsce, USA oraz w Azji. Dodatkowo 

kontrahenci mogą liczyć na pomoc oraz wsparcie 

techniczne lokalnych partnerów handlowych firmy 

POSITAL, których lista na całym świecie ciągle się 

wydłuża.

Produkcja w Polsce 
Urządzenia firmy POSITAL są produkowane w no-

woczesnym  zakładzie  w  Polsce  (Słubice),  gdzie 

system ERP śledzi proces produkcji każdego czuj-

nika od momentu zamówienia, poprzez montaż i  

testy, aż do końcowej dostawy. Mimo dostępnych  

wielu tysięcy konfiguracji, standardowe czujniki są  

gotowe do wysyłki w ciągu pięciu dni roboczych.
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PONAD 50 LAT DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE  
CZUJNIKÓW POZYCJONUJĄCYCH


