
ΠΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ  MS-1EP

 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ο πολικός ηλιοστάτης που έχει σχεδιάσει η 
mecasolar είναι μονοαξονικός πολικός, 
στοιχειακός και με εύκολη εγκατάσταση.  

Ο ηλιοστάτης αποτελείται από μία σειρά αξόνων που 
είναι κεκλιμένοι σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα 
και με προσανατολισμό ως προς τον  Βορρά - Νότο 
πάνω στον οποίο περιστρέφονται τα φωτοβολταϊκά 
πλαίσια. Όλοι οι άξονες είναι συνδεδεμένοι μεταξύ 
τους με ένα βραχίονα μετάδοσης της κίνησης, ένα 
σύστημα που μπορεί να μετακινήσει μία επιφάνεια 
φωτοβολταϊκών πλαισίων μέχρι και 730 m2 (μέγιστη 
ισχύς 114,4 KWp), με έναν μοναδικό κινητήρα.

Ο έλεγχος του ηλιοστάτη πραγματοποιείται μέσω 
αστρονομικού αλγορίθμου PLC και με δυνατότητα 
backtracking, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη 
παραγωγή ενέργειας και αύξηση του δείκτη 
απόδοσης της εγκατάστασης.
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Υψηλή Τεχνολογία σε Ηλιακούς Ιχνηλάτες

1-ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΚΟΣ
Ο μεγαλύτερος ηλιοστάτης της αγοράς

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ 
ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ: 
μέχρι 114,4 kWp  
 Όλος ο μηχανισμός ελέγχεται από 
ένα PLC και έναν κινητήρα. Απόλυτα 
προσαρμόσιμος και επεκτάσιμος, με 
συστοιχίες ισχύος μέχρι 2,6 kWp και 
συνολικά μέχρι και 44 συστοιχίες.

Αυτό το σύστημα ηλιακής παρακολούθησης είναι ικανό να παράγει μέχρι και 30% περισσότερη ενέργεια σε 
σύγκριση με τις σταθερές βάσεις στήριξης επί του εδάφους.

ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Η μεγάλη εμπειρία της mecasolar στον τομέα της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας οδήγησε στο σχεδιασμό μίας 
στοιχειακής δομής με εύκολη συναρμολόγηση η οποία εξασφαλίζει μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου στην εγκατάσταση 
του φωτοβολταϊκού πάρκου.

ΕΥΚΟΛΗ και ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Τα μέρη του συστήματος προς συναρμολόγηση διευκολύνουν τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε τυποποιημένα 
εμπορευματοκιβώτια..

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
Ανθεκτική κατασκευή από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα που προσδίδει μεγαλύτερη ωφέλιμη διάρκεια ζωής και 
αντοχής στο προϊόν σε σχέση με τη διάβρωση. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Ο σχεδιασμός της κατασκευής του ηλιοστάτη επιτρέπει τη χρήση διαφόρων αγκυρώσεων στο έδαφος, με ή χωρίς 
σκυρόδεμα ή στερέωση μέσω βίδας. Η δυνατότητα εφαρμογής ενός συστήματος θεμελίωσης με βίδα (MECASCREW 
ή άλλη συμβατή) συνεπάγεται μείωση του χρόνου συναρμολόγησης και προετοιμασίας του εδάφους. Δεν είναι 
αναγκαία τα χωματουργικά έργα για ισοπεδώσεις, οι οποίες πολλές φορές δεν επιτρέπονται από την εκάστοτε 
υπηρεσία, με συνεπακόλουθη εξοικονόμηση σε υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού και αποφυγή σε αλλοιώσεις επί 
του εδάφους.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
Ο απλός και στοιχειακός σχεδιασμός των αξόνων -μέχρι και 10 φωτοβολταϊκά πλαίσια ανά άξονα, 44 άξονες x 10 
φωτοβολταϊκά πλαίσια = 440 φωτοβολταϊκά πλαίσια - επιτρέπει την προσαρμογή των διαφόρων φωτοβολταϊκών 
πλαισίων της αγοράς. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Σύστημα με ελάχιστη συντήρηση και χαμηλή κατανάλωση, έτσι ώστε να μειώνεται το κόστος συντήρησης και οι 
διακοπές στην παραγωγή.  Με έναν μοναδικό κινητήρα μπορούν να μετακινηθούν συστοιχίες ισχύος μέχρι και 114,4 
kWp, γεγονός που συνεπάγεται μία χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Σύστημα ενεργούς ασφάλειας κατά του ανέμου η οποία πραγματοποείται με σύστημα ανεμομέτρου και ανεμοδείκτη 
για τον προσδιορισμό της θέσης μέγιστης ασφάλειας (defense position).
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 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τύπος ιχνηλάτησης Μονοαξονικός πολικός με ή χωρίς backtracking
Μέγιστη ισχύς Μέχρι 114,4 kWp ανά ηλιοστάτη και 2,6 kWp ανά άξονα με φ/β πλαίσια ισχύος 290 Wp
Μέγιστος αριθμός αξόνων Μέχρι 44 άξονες
kWp ανά άξονα 2,6 (ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού πλαισίου που εγκαθίσταται)
Τύπος ελέγχου Αστρονομικός προγραμματισμός του PLC, με δυνατότητα backtracking και ενεργό αντιανεμική 

ασφάλεια
Προσδιορισμός κίνησης Κλισιόμετρο
Γωνία κλίσης 20 - 25 - 30 μοίρες (ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου και του πελάτη)
Εύρος περιστροφής Από +45º ως -45º
Τύπος κίνησης Με ηλεκτρομηχανικό κινητήρα
Μετάδοση κίνησης Γραμμική με δυνατότητα ενεργοποίησης ως και 44 αξόνων
Ισχύς του κινητήρα 0,75 kW
Τάση εισόδου στον πίνακα ελέγχου 230 V (μονοφασική)
Επιτόπιες εργασίες και 
συναρμολόγηση εξαρτημάτων

Δεν χρειάζεται επιτόπου συγκόλληση, τα εξαρτήματα συναρμολογούνται με βίδες

Επιφάνεια φ/β πλαισίων 730 m2 (7.855 ft2) (ανάλογα με την επιφάνεια του φ/β πλαισίου που εγκαθίσταται)
Υλικό κατασκευής Εν θερμώ γαλβανισμένος χάλυβας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1461 ή A123/ A123M. Βίδες: 

χάλυβας ποιότητας 8,8 και επικάλυψη Dacromet 500 Βαθμού B
Διαστάσεις: Μήκος (L) x Πλάτος (B) 
x Ύψος (H)

9 x 2,5 x 4,5 m (29,5 x 8,2 x 14,7 ft) (μέγιστο ύψος ανάλογα με την κλίση του άξονα σε σχέση με 
το οριζόντιο επίπεδο)

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των 
αξόνων

3,5 m (11,5 ft)

Φέρον φορτίο Από 11.000 kg (24.251,07 Ib) μέχρι 12.320 kg (27.160,93 Ib) με πλαίσια 28 kg (61,73 Ib)
Βάρος χωρίς πλαίσια 10.500 kg (23.148 Ib)
Ύψος πάνω από το έδαφος (D) (κάτω 
άκρο των φ/β πλαισίων)

0,3 m (μεταβλητό, ανάλογα με το βάθος των γεωβιδών και την ορογραφία του εδάφους)

Στερέωση Διάφορες επιλογές: με γεώβιδα θεμελίωσης MECASCREW ή άλλη συμβατή βίδα, με 
μικροπασσάλους ή με πέλματα σκυροδέματος επιτόπιας κατασκευής ή προκατασκευασμένα

Εγγύηση 2 έτη (Διαθέσιμη επέκταση της εγγύησης)
Συμμόρφωση σε πρότυπα Ηλεκτρικής εγκατάστασης: Οδηγία Κατασκευής Μηχανημάτων 2006/42/CE, Οδηγία 

Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108/CE, UL-508A
Δομών: Ευρωπαϊκός Κώδικας, ASCE 7-05, Έντυπο LRFD 13η έκδοση, CFE-2008 (ανέμου και 
σεισμού), AS NZS, IS, SANS
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E22 E21 E1 E1' E2' E22'

W Μεταβλητό ανάλογα με τα
 χαρακτηριστικά του έργου
  [Ελάχιστη διάσταση  3,5m ]
X 20º - 25º - 30º
L 9 m (29,5 ft)

H 20º 4,0 m (13,1 ft)
 25º 4,5 m (14,7 ft)
 30º 4,9 m (16,1 ft)

A    Μεταξύ 150 m. - 215 m
B 2,5 m 
D 0,3 m (Ελάχιστη απόσταση)

Ανώτ. Αριθμός Αξόνων 
2 x 22 = 44
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HEADQUARTERS 
Pol. Ind. Santos Justo y Pastor, s/n, 
31510 Fustiñana, Navarra 
ESPAÑA 
Tfno.: (+34) 902 107 049
 (+34) 948 840 993 
Fax: (+34) 902 108 402
 (+34) 948 840 702 
mecasolar@mecasolar.com

GRECIA 
Αχιλλέα Σαμοθράκη 27, 
Θεσσαλονίκη, 
ΤΚ 54248
Ελλάδα 
Tfno.: (+30) 2310 799 209
Fax: (+30) 2310 570 597 
hellas@mecasolar.com

INDIA 
Ground floor, Ismail Building,
D. N. Road
Flora Fountain, 
Mumbai -400001 
INDIA 
Tfno.: (+91) 022 - 4348 4019 
Fax: (+91) 022 - 4348 4001 
india@mecasolar.com

USA - CANADA 
3410 Industrial BLVD, Suite 102 
West Sacramento, 95691 CA 
USA 
Tfno.: (+1) 916 374 8722 
Fax: (+1) 916 374 8063
usa@mecasolar.com
canada@mecasolar.com

OHSAS 18001:2007ISO 14001:2004ISO 9001:2008


