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Ηλιοστάτες
Υψηλής Τεχνολογίας
MS-2E TRACKER



ΠρΟϊΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗρεΣΙεΣ

H mecasolar είναι μία εταιρεία αφιερωμένη στον σχεδιασμό, κατασκευή και διανομή ηλιοστατών 
2 αξόνων, εποχιακών ηλιοστατών 1 άξονα και σταθερών πλαισίων με την πιο Υψηλή Τεχνολογία, 
που σας παρέχει την δυνατότητα να αυξήσετε την παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας. Οι ιχνηλάτες και 
οι σταθερές βάσεις στήριξης της mecasolar είναι παγκόσμιοι ηγέτες, με τα χαρακτηριστικά των πιο 
σίγουρων, ανθεκτικών, αποτελεσματικών και αποδοτικών προϊόντων της αγοράς.

MS-2E TRACKER
• Μεταλλικός σκελετός και πλέγμα για Φ/Β 

πλαίσια μέχρι και 13,16 kWp

• Αυτοματοποιημένο Σύστημα Παρακολούθησης 
Ηλίου PLC σε πλήρως εξοπλισμένο ανεξάρτητο, 
ηλεκτροκίνητο πλαίσιο

• Τριφασικοί κινητήρες και για τους δύο άξονες

• Πίνακας αγωγών παροχής/συνδέσεων για 
αποθήκευση διατάξεων προστασίας

Η mecasolar είναι μία εταιρεία με ξεκάθαρο προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Με σκοπό να ικανοποιήσει τις διάφορες ανάγκες που μπορούν να 
παρουσιάσουν οι πελάτες της, η  mecasolar προσφέρει μία σειρά από συμπληρωματικές υπηρεσίες.:

• Προσαρμογή του σχεδίου της βάσης στήριξης στις ανάγκες του έργου, τόσο από την άποψη των δομικών φορτίων όσο και από αυτήν του ηλεκτρικού 
διαγράμματος.

• Υποστήριξη και διαχείριση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση έργων πολιτικού μηχανικού, χαμηλής τάσης, μέσης τάσης και 
διαμόρφωσης των φωτοβολταϊκών πάνελ και αντιστροφέων, θέτοντας το τεχνικό τμήμα της εταιρείας στη διάθεση των πελατών μας.

• Προσαρμογή στις ανάγκες της διαχείρισης έργου, προγραμματίζοντας τις παραδόσεις ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και αναλαμβάνοντας την 
διαχείριση του εφοδιασμού και την υποστήριξη με τρόπο ολοκληρωμένο και συντονισμένο. 



H mecasolar διαθέτει επί του παρόντος τις πιστοποιήσεις CE, ISO 9001:2000 και ISO 14001:2004 που της επιτρέπουν ομοιογενή και άριστη ποιότητα 
κατασκευής με τις μεγαλύτερες εγγυήσεις για τους πελάτες μας και τη γρηγορότερη εξυπηρέτηση. H mecasolar σέβεται το περιβάλλον και συμφωνεί με μια 
αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Όλα τα προϊόντα δοκιμάζονται πριν αποσταλούν στους πελάτες. 

Επί του παρόντος, έχει κέντρα παραγωγικής σε:

• ΙΣΠΑΝΙΑ
• ΕΛΛΑΔΑ
• ΙΝΔΙΑ
• ΗΠΑ
• ΚΑΝΑΔΑ

Και υπηρεσίες logistics ικανές να εξυπηρετήσουν οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑρΑΓΩΓΗΣ
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Μεταφορά. 12 ημι-μονταρισμένοι  
ηλιοστάτες σε 4 φορτηγά. 
Οι ηλιοστάτες της mecasolar μεταφέρονται ημι-
μονταρισμένοι. Αποστέλλονται σε δύο φορτηγά 
10 πλαίσια “V” πλήρως ενισχυμένα και στο τρίτο 
φορτηγό αποστέλλονται 10 πλαίσιο Η. Δεν είναι 
απαραίτητο κάποιο ειδικό μέσο μεταφοράς. 

Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση του 
ηλιοστάτη στη βάση σκυροδέματος. 
Με το ίδιο μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε 
για τον καθαρισμό του δαπέδου μπορούμε να 
τοποθετήσουμε το μεταλλικό πλαίσιο “V” στη 
βάση της σκυροδέματος. Έπειτα ακολουθεί η 
προσαρμογή του πλαισίου στους πείρους της 
βάσης μέσω ενός συστήματος διπλού περικοχλίου.
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Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση του 
ηλιοστάτη στη βάση σκυροδέματος. 
Με το ίδιο μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε 
για τον καθαρισμό του δαπέδου μπορούμε να 
τοποθετήσουμε το μεταλλικό πλαίσιο “V” στη 
βάση της σκυροδέματος. Έπειτα ακολουθεί η 
προσαρμογή του πλαισίου στους πείρους της 
βάσης μέσω ενός συστήματος διπλού περικοχλίου.

Ευέλικτη Εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων 
Οποιοδήποτε Φ/Β πλαίσιο οποιασδήποτε 
ισχύος.
Το πλαίσιο Η, πάνω στο οποίο εφαρμόζονται τα 
Φ/Β πλαίσια, δίνει στους ηλιοστάτες mecasolar  
μεγάλη ευελιξία στην τοποθέτηση Φ/Β πλαισίων 
διαφορετικής ισχύος και διαφόρων κατασκευαστών. 
Οι ηλιοστάτες mecasolar  είναι αυτή τη στιγμή η πιο 
ευέλικτη επιλογή στην αγορά καθώς μπορούν να 
εγκατασταθούν με οποιονδήποτε τύπο Φ/Β πλαισίου.

Γρήγορη Εγκατάσταση.  
Η δυνατότητα της εγκατάστασης της θεμελίωσης 
και του μεταλλικού πλαισίου Η από ένα 
συνεργείο με την ταυτόχρονη συναρμολόγηση 
του πλέγματος και την τοποθέτηση των Φ/Β 
πλαισίων από ένα διαφορετικό συνεργείο, δίνει τη 
δυνατότητα στον εγκαταστάτη να έχει μεγαλύτερη 
ευελιξία επιτυγχάνοντας μικρότερους χρόνους 
εγκατάστασης.

Απλή και Γρήγορα Ρύθμιση. 
Κάθε στιγμή θα έχετε την υποστήριξη της 
τεχνικής ομάδας της mecasolar την οποία θα 
συμβουλεύεστε καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, 
τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά την 
εγκατάσταση, καθώς και κατά τη ρύθμιση και 
συντήρηση των ηλιοστατών

 ΑΠλΗ ΚΑΙ ΓρΗΓΟρΗ εΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Με ΜεΙΩΜεΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗρΗΣΗΣ



εΥελΙΞΙΑ Σε ΠλΑΙΣΙΑ ΔΙΑΦΟρΩΝ ΚΑΤΑΣΚεΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ 
Ο σχεδιασμός της βάσης στήριξης των Φ/Β πλαισίων χαρίζει στους ηλιοστάτες mecasolar 
μεγάλη ΕΥΕΛΙΞΙΑ την ώρα της εγκατάστασης διαφορετικών Φ/Β πλαισίων από διαφορετικούς 
κατασκευαστές. Η μέγιστη ισχύς που μπορεί να τοποθετηθεί είναι 13,16 kWp.

ΠΑρΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ + 35%
Οι ηλιοστάτες της mecasolar είναι ικανοί να αυξήσουν την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά τουλάχιστον 35% σε σύγκριση με μια σταθερή εγκατάσταση, γεγονός που 
δίνει τη δυνατότητα μεγιστοποίησης της απόδοσης μειώνοντας το κόστος επένδυσης σε Φ/Β 
πλαισία.

εΠΙΦΑΝεΙΑΚΗ ΘεΜελΙΩΣΗ
Θεμελίωση με επιφανειακό πέλμα - 7,5 m3 - που δεν απαιτεί εκσκαφή. Πρέπει μόνο να 
καθαριστεί το έδαφος απομακρύνοντας το επιφανειακό στρώμα βλάστησης και στη συνέχεια 
να ισοπεδωθεί.

ΤρΙΦΑΣΙΚΗ εΞΟΔΟΣ / ΣΥΝΔεΣΗ
Κάθε μια από τις 3 σειρές παρέχεται συνδεδεμένη με κάθε έναν από τους 3 μετατροπείς 
ισχύος. Μειώνει τις απώλειες από την καλωδίωση και επιτρέπει μια πιο ισορροπημένη έξοδο 
ισχύος. Σε περίπτωση βλάβης σε μια από τις 3 φάσεις, τα 2/3 της εγκατάστασης συνεχίζουν 
να παράγουν ενέργεια.

ΑΝεΞΑρΤΗΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
Κάθε ηλιοστάτης mecasolar διαθέτει το δικό του ανεξάρτητο αυτοματοποιημένο και 
προγραμματιζόμενο σύστημα PLC, μέσω του οποίου ο ηλιοστάτης πραγματοποιεί την 
κίνηση του ήλιου, προσαρμόζεται σε σχέση με τις εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες και 
επιτρέπει τη λειτουργία του από απόσταση.

ΑΝΘεΚΤΙΚΟΙ, εΥΚΟλΗ εΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜεΙΩΜεΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΗρΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗλΗ 
ΚΑΤΑΝΑλΩΣΗ
Οι κινητήρες των ηλιοστατών mecasolar έχουν μειωμένη ετήσια κατανάλωση (100 kW/
έτος), που έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη ανάγκη για συντήρηση. Επίσης, η ανθεκτικότητα 
του σχεδιασμού και της κατασκευής τους εγγυάται μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Από την 
άλλη, η ευκολία εγκατάστασης θα ελαχιστοποιήσει το εργατικό κόστος και τον απαιτούμενο 
χρόνο για τις εργασίες του πολιτικού μηχανικού.
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www.mecasolar.com

Άξονας παρακολούθησης 2 ΑΞΟΝώΝ:  Οριζόντιος και Κάθετος

Μέγιστο εμβαδόν Φ/Β 
πλαισίων

92 m2

Μέγιστη φωτοβολταϊκή 
ισχύς

13,16 kWp (ανάλογα με την απόδοση των Φ/Β πλαισίων)

Ενεργοποίηση αζιμούθιου Μέσω μηχανικού μειωτήρα και οδοντωτής στεφάνης

Γωνίες περιστροφής 
αζιμούθιου

Οριζόντιος άξονας: -120° ως +120°

Ενεργοποίηση κλίσης Μηχανικός Γρύλος ηλεκτρικής ενεργοποίησης

Μηχανοκίνητη κλίση ρυθμιζόμενη από 0° ως 60°

Ύψος του ηλιοστάτη στις 
60°

6,7 m (από το έδαφος στα ανώτερα πλαίσια)

Κατανάλωση κινητήρα 100 kW/έτος

Τροφοδοσία λειτουργίας με 
κινητήρα

380 V Τριφασικό

Βάση στήριξης Βάση στήριξης από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ

Σχέδιο βάσης στήριξης Βάση στήριξης σχήματος “V”  πάνω σε οδοντωτή στεφάνη

Βάρος χωρίς Φ/Β πλαίσια 
και χωρίς θεμελίωση

3.000 kg

Ηλεκτρικά κιβώτια 
αυτόματου και προστασίας

Μεταλλικά, στεγανά, πλήρως καλωδιωμένα IP66 
Περιλαμβάνουν το αυτόματο, καλώδια μέχρι τον κινητήρα 
και προστασία του

Κιβώτιο αγωγών παροχής Μεταλλικά, στεγανά, πλήρως καλωδιωμένα IP66 περιλαμβάνει 
προστασία από υπερτάσεις AC, αυτόματους διακόπτες και 
διαφορικό (μόνο για MS TRACKER +)

Τεχνολογία 
παρακολούθησης

Αστρονομικός προγραμματισμός ανεξάρτητου PLC

Επιτήρηση Επί τόπου, Ethernet, Internet (ΠρΟΑΙρΕΤΙΚΟ)

Φ/Β Πλαίσια προς 
εγκατάσταση

Κάθε τύπος Φ/Β πλαισίου Προαιρετικά, προφίλ για θήκη 
πλαισίων

Μέγιστο βάρος Φ/Β 
πλαισίων

1.250 kg

Σύστημα αντιανεμικής 
προστασίας

Προγραμματιζόμενο. Τοποθέτηση οριζόντια και σε 
ανεμοδείκτη σε ταχύτητες άνω των 70 χλμ/ώρα (με μέτρηση 
ολίσθησης στον μηχανικό μειωτήρα)

Θεμελίωση Επιφανειακή κυκλική θεμελίωση, 7,5 m3 σκυρόδεμα με 
συρματόπλεγμα. Προαιρετικά μπουλόνια αγκύρωσης, 
αγκύρωση με δεξιόστροφη βίδα

Πληρεί τα πρότυπα EUROCODE 0
EUROCODE 1
EUROCODE 3
CE

Συντήρηση Ετήσια επιθεώρηση των μηχανικών και ηλεκτρικών μερών 
προκειμένου να διατηρηθεί η ισχύς της εγγύησης

 

Έλεγχος επαλήθευσης 
του 2-αξονικού ηλιοστάτη 
μέσω προγράμματος 
πεπερασμένων στοιχείων

M
E

C
A

S
O

LA
R

 - 
G

R
   

   
  0

7/
14

  

ΤεΧΝΙΚΑ ΧΑρΑΚΤΗρΙΣΤΙΚΑ

ΣΧεΔΙΑΓρΑΜΜΑ ΤΗΣ βΑΣΗΣ ΣΤΗρΙΞΗΣ

max. 7,7 m
(25,2 ft)

max. 12 m (39,5 ft)

max. 6,7 m (22 ft)

max. 3,8 m (12,5 ft)

meca
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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


