
Το οριζόντιο σύστημα παρακολούθησης της τροχιάς 
του ήλιου σχεδιασμένο από την mecasolar 
είναι ένα μονοαξονικό οριζόντιο σύστημα 
παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου το οποίο 
παρέχει εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση, 
καθιστώντας το καλύτερη επιλογή από ό,τι η 
εγκατάσταση σταθερής βάσης.
Η σχέση κόστους του συστήματος παρακολούθησης 
της τροχιάς του ήλιου, μαζί με την ταχύτητα και 
ευκολία εγκατάστασης, αυξάνοντας έως και 30% την 
παραγωγή σε σχέση με μια σταθερή εγκατάσταση,  
καθιστά το MS-1EH το ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ.
Η μεγάλη διεθνής κατασκευαστική ικανότητα 
της mecasolar σε συνδυασμό με τη μεγάλη 
της εμπειρία στις τεχνολογίες συστημάτων 
παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου,  πάνω από 
400 MW σε όλο τον κόσμο, κάνουν την mecasolar 
την πιο επικερδή και έξυπνη επιλογή.
Το σύστημα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου 
MS-1EH διαθέτει μέχρι 12 άξονες, που κινούνται 
από ένα και μόνο κινητήρα. Σε κάθε άξονα μπορούν 
να τοποθετηθούν μέχρι 48 πλαίσια, έως 11,6 kW 
ανά άξονα. Με όλα αυτά επιτυγχάνονται συνολικά 
140 kWp.

Υψηλή Τεχνολογία σε Ηλιακούς Ιχνηλάτες

1-ΑΞΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
Μέχρι 30% περισσότερη ενέργεια
σε σχέση με παρόμοιες επενδύσεις εγκαταστάσεων σταθερής βάσης

ΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ των 140 
kWp είναι ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ και 
ΓΡΗΓΟΡΟ στην εγκατάσταση από 
ό,τι οι σταθερές βάσεις.

Έως 12 άξονες των 11,6 kWp με 48 
πλαίσια ανά άξονα.
Έως 960 m2 επιφανείας κινούμενα 
από ένα μόνο κινητήρα.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ MS-1EH

Αυτός ο τύπος συστήματος παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου μπορεί να παράγει έως και 30% 
περισσότερη ενέργεια από τα συστήματα σταθερής βάσης επί εδάφους, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος 
της εγκατάστασης. 

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο σχεδιασμός μιας δομοστοιχειακής και χαμηλού ύψους βάσης σημαίνει απλή εγκατάσταση χωρίς την ανάγκη 
για γερανούς ή ανυψωτικά μηχανήματα, επιτρέποντας εξοικονόμηση χρόνου κατά την εγκατάσταση του 
φωτοβολταϊκού πάρκου. 

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
Τα μέρη συναρμολογούνται με βίδες, χωρίς την ανάγκη επιτόπιας συγκόλλησης, μειώνοντας έτσι το κόστος 
και την ταχύτητα εγκατάστασης. 

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

ΣΤΙΒΑΡΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η δομή από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ και οι βίδες με επικάλυψη Dacromet, διασφαλίζουν εξαιρετική 
συμπεριφορά σε αντίξοα περιβάλλοντα.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
Επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών τύπων θεμελίωσης με ή χωρίς τσιμέντο. Η δυνατότητα χρήσης ενός 
συστήματος θεμελίωσης με βίδα τύπου mecascrew σημαίνει μείωση του χρόνου εγκατάστασης και της 
προετοιμασίας του εδάφους.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ 
Ο απλός και δομοστοιχειακός σχεδιασμός των αξόνων, επιτρέπει την τέλεια προσαρμοστικότητα του συστήματος 
στις διαστάσεις και στη γεωμετρία του εδάφους (ακόμα και σε ανώμαλα εδάφη) και στα διάφορα φωτοβολταϊκά 
πλαίσια που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Σύστημα σχεδόν χωρίς απαιτήσεις συντήρησης μειώνοντας έτσι το κόστος συντήρησης και τις διακοπές 
παραγωγής. Ο καθαρισμός των φωτοβολταϊκών πλαισίων  είναι απλός λόγω του χαμηλού ύψους του 
συστήματος παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ και ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαθέτει χαμηλό ύψος, πράγμα που σημαίνει λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα έργα πολιτικού μηχανικού 
είναι ελάχιστα λόγω του μειωμένου τμήματος πυλώνων. Δεν υπάρχει ανάγκη για εκτενείς χωματουργικές 
εργασίες, οι οποίες πολλές φορές δεν εγκρίνονται για το μέσο περιβάλλον, με συνακόλουθη εξοικονόμηση στα έργα 
πολιτικού μηχανικού και απουσία ελάχιστων προϋποθέσεων εδάφους.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο μειωμένος αριθμός των κινούμενων μερών που συνδέονται με το λογισμικό παρακολούθησης, επιτρέπει 
την ακριβή παρακολούθηση του ήλιου.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ MS-1EH

HAA HAB HAC HAD HAE HBB HBC

(N)
Αρ. ΑΞΟΝΩΝ 11 11 12 12 12 12 12

Αρ. 
ΠΛΑΙΣΙΩΝ 40 44 40 48 44 40 36

ΤΥΠΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΩΝ

60 cells
(240 Wp)

60 cells
(240 Wp)

60 cells
(240 Wp)

60 cells
(240 Wp)

60 cells
(240 Wp)

72 cells
(290Wp)

72 cells
(290 Wp)

W (m/ft) 35/115 38/125 35/115 42/138 38/125 42/138 38/125

X (m/ft) ±45º ±45º ±45º ±45º ±45º ±45º ±45º

L (m/ft) 60/197 60/197 66/217 66/217 66/217 66/217 66/217

A (m/ft) max 6/19,7 max 6/19,7 max 6/19,7 max 6/19,7 max 6/19,7 max 6/19,7 max 6/19,7

H (m/ft) 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

D (m/ft)
min 0,5 / 

1,64
min 0,5 / 

1,64
min 0,5 / 

1,64
min 0,5 / 

1,64
min 0,5 / 

1,64
min 0,5 / 

1,64
min 0,5 / 

1,64

ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ: Συναρμολόγηση στηριγμάτων, δοκών και ποδιών με βίδες.

ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (1 κινητήρας = 960 m2)
1 Γραμμικός ενεργοποιητής = 165 kWh / έτος

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
Επιλογή: βίδα, θεμελίωση MECASCREW

Τύπος συστήματος 
παρακολούθησης της τροχιάς 
του ήλιου

Μονοαξονικό ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ με ή χωρίς backtracking

Μέγιστη ισχύς Από 105,6 kWp  έως 139,2 kWp (δομοστοιχειακό σύστημα)

Μέγιστος αρ. αξόνων Μέχρι 12 άξονες

kWp ανά άξονα Από 9,6 έως 11,6 (ανάλογα με την ισχύ και τον αριθμό των 
πλαισίων που πρόκειται να εγκατασταθούν)

Αρ. πλαισίων ανά άξονα Από 36 έως 48

Τύπος ελέγχου Αστρονομικός προγραμματισμός του PLC με προαιρετικό 
backtracking και ενεργή ασφάλεια κατά του ανέμου

Σύλληψη κίνησης Κλισιόμετρο

Κλίση ζενίθ σταθερού άξονα 
πλαισίων Τυπική: 0º

Εύρος περιστροφής Από +45º έως -45º

Οδήγηση περιστροφής Ηλεκτρομηχανική

Οδήγηση μετάδοσης Γραμμική με δυνατότητα οδήγησης μέχρι 12 αξόνων

Ισχύς κινητήρα 2,2 kW (Εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας 165 kWh/έτος)

Τάση εισόδου στον πίνακα 
ελέγχου 230 V (μονοφασική)

Επιτόπιες εργασίες και 
συναρμολόγηση μερών

Δεν υπάρχει ανάγκη για επιτόπια συγκόλληση, τα μέρη 
συναρμολογούνται με βίδες.

Επιφάνεια των πλαισίων Από 726 m2 (7.815 ft2) έως 960 m2 (10.334 ft2)

Δομικό υλικό
AΧάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 1461 ή A123/A123M. Βίδες: ποιότητα χάλυβα 8,8 και 
επεξεργασίας Dacromet 500 Βαθμού B

Διαστάσεις: μήκος x πλάτος 
x ύψος

Από 60 m x 35 m x 2 m (197 ft x 115 ft x 6 ft)
Έως 66 m x 42 m x 2 m  (217 ft x 138 ft x 6 ft) μέχρι τις 45º 

Μέγιστη απόσταση μεταξύ 
των αξόνων 6 m (19,7 ft)

Φέρον φορτίο Από 12.320 kg (27.161 lb) 
Έως 16.128 kg (35.560 lb), με πλαίσια των 28 kg (61,73 lb)

Βάρος χωρίς πλαίσια Από 8.895 kg (19.600 lb) έως 11.120 kg (24.520 lb), ανάλογα με 
τον αριθμό των αξόνων χωρίς φορτίο.

Απόσταση από το έδαφος 
(κατώτερο μέρος των 
πλαισίων στις 45º)

0,5 m (1,64 ft).  Ανάλογα με το βάθος βιδώματος και το 
ανάγλυφο του εδάφους.

Στερέωση εδάφους
Διάφορες επιλογές: Με βίδα θεμελίωσης MECASCREW ή 
συμβατές. Μικροπάσσαλοι. Πέλματα σκυροδέματος επιτόπιας 
κατασκευής ή προκατασκευασμένα

Εγγύηση 2 χρόνια (δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης)

Συμμόρφωση με τους 
κανονισμούς

Ηλεκτρική: Οδηγία Κατασκευής Μηχανημάτων 2006/42/CE, 
Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/CE, Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής 
Συμβατότητας 2004/108/CE, UL-508A

Δομική: Ευρωκώδικας,  ASCE 7-05, Εγχειρίδιο LRFD 13η 
έκδοση, CFE-2008 (ανέμου και σεισμού), AS NZS, IS, SANS
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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


