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ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΚΑΙ υΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η mecasolar  λανσάρει στην αγορά μία βελτιστοποιημένη σταθερή βάση στήριξης, που αποτελεί ένα πιο ανθεκτικό, ευέλικτο και αποδοτικό προϊόν, 
ικανοποιώντας έτσι τις νέες απαιτήσεις των πελατών της.

Η mecasolar  διαθέτει τις πιστοποιήσεις CE, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, γεγονός που υποδεικνύει την άριστη ποιότητα στην ανάπτυξη των 
προϊόντων της τα οποία σέβονται το φυσικό περιβάλλον και συνεισφέρουν στην αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

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. 

Επί του παρόντος, έχει κέντρα 
παραγωγικής σε:

• ΙΣΠΑΝΙΑ
• ΕλλΑΔΑ
• ΙΝΔΙΑ

• ΗΠΑ
• ΚΑΝΑΔΑ

Και υπηρεσίες logistics ικανές να 
εξυπηρετήσουν οποιοδήποτε μέρος του 
κόσμου.

λύσεις για Σταθερές 
Βάσεις Στήριξης 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ, ΕυΕλΙΚΤΕΣ 
και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟυ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ:  Ικανή να υποστηρίξει μέχρι και 2 πλαίσια σε κάθετη διάταξη 
ή 3 σε οριζόντια.

ΔΙΠλΟυ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ: Ικανή να υποστηρίξει μέχρι και 3 πλαίσια σε κάθετη διάταξη 
ή 6 σε οριζόντια.

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004



ΣυΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠλΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΗΠΑ
Μεξικό

Κολομβία

Καναδάς
Ευρώπη

Αλγερία

λιβύη

Αίγυπτος

Ινδία

Κίνα

Αυστραλία

Νότιος Αφρική

ΓΡΗΓΟΡΗ ΣυΝΑΡΜΟλΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕλΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο σκελετός αποτελείται από προφίλ τύπου 
C κομμένα επί παραγγελία για την εύκολη 
συναρμολόγησή τους με βίδες. Χάρη στο 
χαμηλό βάρος τους όλα τα εξαρτήματα 
μπορούν να μεταφερθούν εύκολα από το 
προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται 
δραστικά ο χρόνος εγκατάστασης.

ΕλΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Οι ράβδοι καταλαμβάνουν πολύ μικρό χώρο, 
μειώνοντας έτσι τα κόστη μεταφοράς. 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τα προφίλ του σκελετού είναι κατασκευασμένα 
από ατσάλι προγαλβανισμένο ή γαλβανισμένο 
εν θερμώ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
1461:2009, ανάλογα με τις απαιτήσεις του 
έργου.
Οι βίδες που χρησιμοποιούνται για τη 
συναρμολόγηση του σκελετού φέρουν 
αντιδιαβρωτική επίστρωση Dacromet ή είναι 
από ανοξείδωτο ατσάλι.

Επειδή δεν είναι αναγκαίο να γίνουν οπές ή 
τομές στο έργο, διευκολύνονται οι εργασίες 
συναρμολόγησης και αποφεύγονται τυχόν 
κίνδυνοι διάβρωσης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤυΠΟ 
ΕΔΑΦΟυΣ
Οι βάσεις της mecasolar είναι 
σχεδιασμένες για εγκατάσταση πάνω σε 
προφίλ εισηγμένα απευθείας στο έδαφος, 
αν και, στα μέρη εκείνα όπου αυτό δεν είναι 
δυνατό εξαιτίας των χαρακτηριστικών του 
εδάφους, μπορούν να εγκατασταθούν επίσης 
πάνω σε μικροπασσάλους σκυροδέματος, 
επιφανειακά πέλματα σκυροδέματος ή πάνω 
σε βίδες θεμελίωσης mecascrew.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Διαθέτουμε βάσεις στήριξης μονού ορθοστάτη 
ικανές να υποστηρίξουν 2 φωτοβολταϊκά 
πάνελ σε κάθετη διάταξη και μέχρι 3 
πάνελ οριζόντια, καθώς και βάσεις διπλού 
ορθοστάτη που μπορούν να φέρουν 3 πάνελ 
σε κάθετη διάταξη και μέχρι 6 οριζόντια. Το 

εύρος κλίσης των βάσεων της mecasolar 
είναι από 0º μέχρι 45º.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ Φ/Β ΠΑΝΕλ
Η εγκατάσταση των πάνελ στη βάση γίνεται 
χρησιμοποιώντας σφικτήρες αλουμινίου. 
Το σύστημα που έχει σχεδιασθεί από την 
mecasolar για το σκοπό αυτό επιτρέπει 
την εγκατάσταση πάνελ οποιουδήποτε 
τύπου, μια που δεν είναι απαραίτητο να 
πραγματοποιούνται διατρήσεις στα υλικά.

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΤΗΝ 
ΚλΙΜΑΤΟλΟΓΙΑ
Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε 
να αντέχουν τα φορτία ανέμου και χιονιού 
που καθορίζουν οι ισχύοντες κανονισμοί στις 
περιοχές εγκατάστασης.

ΠλΗΡΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΑ υλΙΚΑ
Η mecasolar σχεδιάζει και προμηθεύει 
όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα για κάθε 
εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος στερέωσης των φωτοβολταϊκών 
πάνελ.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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Γωνία προσανατολισμού Καθορίζεται από τον πελάτη  (από 0º ως 45º).

Δυνατότητες Διάταξης 
Φ/Β Πλαισίων και 
Σχεδιασμός Βάσης

Μέχρι 3 Κάθετες Σειρές.
Μέχρι 6 Οριζόντιες Σειρές.

Ελάχιστη απόσταση του 
πλαισίου από το έδαφος

Μεταβλητή απόσταση, ρυθμιζόμενη από τον πελάτη.

Ανοχές υψομετρικής 
διαφοράς.

Πολυγωνική προσαρμογή στο έδαφος. Ανοχή 
υψομετρικής διαφοράς από την θεμελίωση ±20cm.

Αντιδιαβρωτική 
επεξεργασία.

Σκελετός από ατσάλι προγαλβανισμένο ή γαλβανισμένο 
εν θερμώ.

Συναρμολόγηση 
Πλαισίων

Μέσω ειδικών εξαρτημάτων από αλουμίνιο.

Αποδεκτοί τύποι Φ/Β 
πάνελ

Παντός τύπου Φ/Β πάνελ.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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Έλεγχος επαλήθευσης 
της σταθερής 
δομής μέσω ειδικού 
λογισμικού

Αγκύρωση στο έδαφος Πέλμα σκυροδέματος, επιφανειακό ή με 
μικροπασάλους. Μεταλλική γεώβιδα. Έμπηξη.

Πληρεί τα πρότυπα EC, ASCE, AS NZS, CFE, IS, NCH, SANS.

Δυναμικότητα φορτίου Μοντέλα που έχουν ανθεκτικότητα μέχρι 5.000 N/m2.

ΜΟΝΟυ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ

ΔΙΠλΟυ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ

2 πλαίσια σε κάθετη διάταξη

3 πλαίσια σε κάθετη διάταξη

3 πλαίσια σε οριζόντια διάταξη

4 ή 6 πλαίσια σε οριζόντια διάταξη
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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


