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                              TRS-05 

                          Přesná navigace pro sledování polohy slunce. 
 

 
 
 
                                                                   TRS-03  
 

    
 
Nově vyvinuté fotovoltaické články, nebo soustavy pro ohřev vody s podstatně vyšším výkonem vyžadují 
soustředění sluneční energie pomocí čoček nebo zrcadel. Pro maximální výkon je nutné zajistit přesnou 
polohu ke Slunci v rozmezí úhlu 1/12° tj. 5 min úhlových. Z tohoto údaje vyplývá i požadavek na nové typy 
polohovacích systémů.Tyto parametry splňuje trekr TRS-05. Polohování trekru je zajištěno pomocí dvou 
nezávislých otočných systémů v horizontální a vertikální rovině.   Výstupní převod je realizován 
bezvůlovým  systémem, který je zapsán jako užitný vzor č.20784.       Trekr TRS-05 je nově vyvinutý 
polohovací systém především pro testovací účely a mobilní stanice. 
Vyznačuje se velkými rozsahy otáčení a velkou přesností sledování polohy slunce.   Pro sériovou výrobu je 
možné rozsahy otáčení upravit dle přání zákazníka a tím i snížit základní cenu. 



2 
 

 
Technická data trekru TRS - 05 
Rozsah otáčení horizontální rovina (azimut)                        -140° do +140° 
Pohon  H                                      DC motor 12V/ 4 W 
Rozsah otáčení vertikální osa (úhel)                                      0° _  180° 
Pohon  V                                     DC motor 12V/ 4 W 
Rychlost posuvu 
1. Navigační :  (snížený výkon motoru)                                                                        
  režim navigace 5s   otáčení  
                          15s   stop                                                    15min. úhlových/min 
  minimální krok navigace při impulzu 1s                            1 min. úhlová 
2. Přetáčení : 
  max. rychlost pro oba směry                                               20°/min. 
  přesun východ – západ 180°                                             cca 9 min. 
Maximální plocha solárních panelů                                       9 m2 
Maximální váha solárních panelů                                          500 kg 
Rozměry (bez solárních panelů a roštu) 
Výška                                        1840 mm 
Šířka                                                                                       1730 mm 
Poloměr otáčení                                                                     1140 mm 
Celková hmotnost (bez solárních panelů a roštu)                  160 kg 
Napájení                                                                                 12V DC 
Příkon celkový pro pohony                                                    8 W 
Použitý  materiál                                                       ocelový plech, duté profily 
                                                                                  Al  profily (424401.71) 
Povrchová úprava                                                              žárový zinek 
Provozní rychlost větru                                                            0 _70 km/h 
Rychlost větru pro odstavení                                                   nad 75km/h 
(Otočení panelů do vodorovné polohy)                                         
Maximální rychlost větru v nárazech                                         145km/h  
(únosnost celé konstrukce včetně solárních 
panelů ) 
Rozsah pracovních teplot                                          – 25°/+55°C  ( -13°/+131°F) 
 
Trekr TRS-05 je možné dodávat ve třech variantách. 

1. S nosným roštem pro solární panely dle přání zákazníka a s pomocným podstavcem 
    pro testovací účely (mobilní varianta). 
2.  S nosným roštem a bez pomocného podstavce. Sestava pro ukotvení na vhodný 
     základ.Pro beton min. 100 x 100 x 80 cm. 
3. V základním provedení bez nosného roštu a bez pomocného podstavce.  

Trekr je dodáván ve složeném stavu.  
Při dodání v rozloženém stavu na dva funkční celky si firma Vacuum Plating s.r.o. vyhrazuje první složení a 
seřízení z důvodu uznání záruky. 
 
               Dodavatel                                                         Výroba 
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      Vacuum Plating s. r. o.                                                          KOVO MAREŠ  
      Sázava 52                                                                              Dolní Čermná 408 
      56301 Lanškroun                                                                  56153 
      tel.  774 450 811                                                                   tel/fax: 420465393460 
      fax. 465 324 819                                                                   e-mail: kovomares@seznam.cz 
      e-mail: info@vacuum-plating.cz 


