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MS-1E TRACKER 
•	 estrutura metálica e grelha para painéis de 15,36 kWp (Sessenta e 

quatro módulos de 240 Wp). 

•	 autómato de acompanhamento Plc no quadro eléctrico 
independente, totalmente cableado, incluindo a protecção dos 
motores, fonte de alimentação de Plc, varistores, etc.

•	 moto-redutores trifásicos para eixo azimutal.

•	 Quadro de ligação para alojamento de protecções.

a mecasolar é uma empresa dedicada à concepção, fabrico e 
distribuição de seguidores solares de 2 eixos, 1 eixo sazonal 
e estruturas fixas, com a mais Alta Tecnologia, que permite o 
aumento da produção de energia solar fotovoltaica. os sistemas de 
orientação solar e as estruturas fixas da mecasolar são líderes 
mundiais, sendo os mais seguros, robustos, eficientes e rentáveis 
do mercado.

a mecasolar é uma empresa com uma clara vocação e orientação 
para o cliente. com o objetivo de satisfazer as diferentes necessidades 
que os nossos clientes possam apresentar, a mecasolar oferece 
uma série de serviços complementares:

•	 Adaptação do design da estrutura às necessidades do 
projeto, do ponto de vista das cargas estruturais como do 
esquema elétrico.

•	 Apoio e gestão em relação à execução da obra civil, 
baixa tensão, média tensão e configuração de módulos 
e inversores, colocando à sua disposição o nosso 
departamento de engenharia.

•	 adaptação às necessidades do “project management” 
requerido pelo cliente, planeando as entregas nos prazos 
mais adequados para os nossos clientes e gerindo de forma 
integral e coordenada a logística. 
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FLEXIBILIDADE MULTIPOTÊNCIA E MULTIFABRICANTE
o desenho da estrutura de ancoragem dos painéis - ómegas - oferece ao Sistema de orientação solar da mecasolar uma grande FLEXIBILIDADE no 
momento de colocar vários painéis de diferentes fabricantes. A potência máxima que pode ser aplicada é de 15,36 kWp.

MÍNIMA OCUPAÇÃO DE TERRENO
os terrenos ocupados pelo Sistema de orientação solar mS-1e tracKer são muito semelhantes aos terrenos ocupados pelos Sistema de orientação 
solar tradicionais NÃO sazonais de 1 eixo azimutal, o que se traduz numa maior rentabilidade do investimento a realizar.

CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL
cimentação com piso superficial - 10 m3 - que não necessita de escavação. Só tem de fazer uma limpeza do terreno, eliminando a primeira camada de 
vegetação e posterior planagem do terreno.

SAÍDA/LIGAÇÃO TRIFÁSICA
cada uma das 3 séries está ligada a cada um dos 3 conversores. Reduz as perdas pela cablagem e permite uma potência mais equilibrada. Perante 
qualquer avaria numa das 3 fases, 2/3 da instalação continuam produtivos. 

AUTÓMATO INDEPENDENTE
cada Sistema de orientação solar da mecasolar tem o seu próprio autómato PLC independente e programável, com o qual o sistema de orientação 
solar faz o acompanhamento solar astronómico, actua em função do clima exterior e permite um funcionamento à distância.

ROBUSTO, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO REDUZIDA E BAIXO CONSUMO
os motores do Sistema de orientação solar da mecasolar têm um reduzido consumo anual (40 kWh/ano), o que origina uma manutenção reduzida. 
deste modo, a robustez do seu desenho e fabrico garante o seu investimento a longo prazo. Por outro lado, a facilidade de instalação vai minimizar 
os custos laborais e o tempo necessário para a obra de construção civil.  
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eixo do Sistema de solar 1 eixo  azimutal (vertical)

Superfície máxima de módulos 106 m2

dimensões da grelha 13,3 m x 8 m

Potência fotovoltaica máxima 15,36 kWp (em função da eficiência dos 
módulos)

accionamento azimutal com moto-redutor e coroa dentada

Ângulos de rotação azimutal eixo vertical: de -120º a +120º

accionamento inclinação Parafuso manual micrométrico

consumo do motor 40 kWh/ano

alimentação de funcionamento 
do motor

380 v trifásico

estrutura estructura acero galvanizado por inmersión en 
caliente

diseño estructura estrutura base na coroa dentada

Peso sem módulos e sem 
cimentação

2.100 kg

armários eléctricos de 
autómato e protecção

metálicos, estanques, totalmente cableados 
iP55. inclui autómato, cableado até ao motor e 
protecção do mesmo

armário de ligação metálicos, estanques, totalmente cableados iP66. 
inclui protecções contra sobretensão ca, Pias e 
diferencial (só para mS-1e tracKer 15+)

tecnologia do Sistema solar Programação astronómica de Plc independente

monitorização in situ, ethernet, internet (oPcional)

módulos a instalar Qualquer tipo de módulos Fv 
não são necessários perfis porta-módulos

Peso máximo dos módulos 1.500 kg

Sistema de protecção contra 
vento 

Posicionamento no cata-vento a velocidades 
superiores a 60 km/h

cimentação cimentação superficial circular, 10 m3 betão 
armado. Pernos de ancoragem opcional, 
ancoragem por parafuso directo

cumpre a normativa eurocode 0
eurocode 1
eurocode 3
ce

manutenção revisão anual das partes mecânicas e eléctricas 
para manter a vigência da garantia

www.mecasolar.com

 caracteríSticaS técnicaS

eSQuema da eStrutura
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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
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