
SEGUIDOR POLAR MS-1EP

 VANTAGENS COMPETITIVAS

O seguidor polar concebido pela mecasolar é 
um seguidor mono axial polar, modular e fácil de 
instalar.

O seguidor consiste numa série de eixos inclinados 
com relação à horizontal e orientados norte-sul, 
sobre os quais giram os painéis fotovoltaicos. 
Todos os eixos estão conetados entre eles através 
de uma barra de transmissão podendo-se deslocar 
uma superfície de painéis fotovoltaicos de até 730 
m2 (7.855 pés quadrados), (114,4 KWp máx.) com 
um único motor. 

O controlo do seguidor é de tipo astronómico com 
possibilidade de backtracking; o que permite uma 
maior produção de energia e um aumento do PR da 
instalação.
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Sistemas de orientação solares de alta tecnologia

1- EIXO POLAR
O maior seguidor do mercado

O MAIOR SEGUIDOR DO 
MERCADO:
até 114,4 kWp 
 
Tudo com um único controlo e motor.
Totalmente modular e escalável, em 
unidades de até 2,6 kWp e até um 
total de 44 unidades

Este tipo de seguimento é capaz de gerar até 30% de energia a mais do que os sistemas com estrutura fixa 
sobre solo.

MONTAGEM SIMPLES E MODULAR
A ampla experiência da mecasolar no setor fotovoltaico, permitiu a conceção de um estrutura modular e 
simples de montar que oferece uma poupança de tempo na instalação do parque fotovoltaico.

LOGÍSTICA FÁCIL E ÓTIMA
As suas peças de montagem facilitam a transportabilidade do mesmo em contentores standards.

ESTRUTURA ROBUSTA
Estrutura robusta em aço galvanizado a quente que permite uma maior durabilidade da estrutura contra a 
corrosão.

VARIABILIDADE NA CIMENTAÇÃO
O design da estrutura permite a utilização de diferentes fixações ao solo, com ou sem betão, através de uma 
fixação com parafusos. A possibilidade de utilizar um sistema de cimentação com parafuso (mecascrew 
ou compatíveis) implica uma redução dos tempos de montagem e de acondicionamento do terreno. Não é 
necessário realizar terraplanagens, muitas vezes não autorizadas pelo meio ambiente, com a consequente 
poupança na Obra Civil e sem afetar o terreno.

ADAPTÁVEL A DIFERENTES TIPOS DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 
O design simples e modular dos eixos - de até 10 módulos por eixo, 44 eixos x 10 módulos = 440 módulos 
- permite a adaptação dos diferentes módulos fotovoltaicos existentes no mercado. 

SISTEMA COM MANUTENÇÃO E CONSUMO REDUZIDOS 
Sistema com manutenção e consumo reduzidos, o que permite reduzir os custos de manutenção e as 
paragens de produção.
Com um único motor podem-se deslocar até 114,4 kWp, o que supõe um baixo consumo de energia.

SEGURANÇA ATIVA CONTRA O VENTO 
Sistema de segurança ativa contra o vento que inclui anemómetro e cata-vento para definir a posição de 
máxima segurança.
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 CARACTERíSTICAS TéCNICAS

 DIMENSÕES

Tipo de seguimento Monoaxial polar com ou sem backtracking
Pico de potência Até 114,4 kWp por seguidor e 2,6 kWp por eixo com módulos de 290 Wp
Nº máximo de eixos Até 44 eixos
kWp por eixo 2,6 (em função da potência do módulo fotovoltaico a instalar)
Tipo de controle Programação astronômica de PLC com opção de backtracking e segurança ativa contra vento
Captação do movimento Inclinômetro
Ângulo de inclinação 20-25-30 graus (em função dos requisitos do projeto e do cliente)
Ângulo de giro De +45° a -45°
Acionamento de giro Eletromecânico
Acionamento da transmissão Linear, com possibilidade de acionar até 44 eixos
Potência do motor 0,75 kW
Tensão de entrada no quadro de 
controle

230 V (monofásica)

Trabalhos no local e montagem de 
peças

Não é necessária soldadura no local, as peças são montadas por meio de parafusos

Superfície de módulos 730 m2 (7.855 pés quadrados) (em função da superfície do módulo fotovoltaico a instalar)
Material da estrutura Aço galvanizado a quente de acordo com a norma ISO 1461 ou A123/A123M. Parafusos: aço 

de qualidade 8,8 e tratamento Dracomet 500 Grau B
Dimensões: comprimento (L) x 
largura (B) x altura (H)

9 x 2,5 x 4,5 m (29,5 x 8,2 x 14,7 pés) (altura máxima em função da inclinação do eixo com 
relação à horizontal)

Distância mínima entre eixos 3,5 m (11,5 pés)
Capacidade de carga De 11.000 kg (24.251,07 lb) a 12.320 kg (27.160,93 lb) com módulos de 28 kg (61,73 lb)
Peso sem módulos 10.500 kg (23.148 Ib)
Altura acima do solo (D) (parte 
inferior dos módulos)

0,3 m (0,98 pés) (variável em função da profundidade de aparafusamento e da orografia do 
terreno)

Fixação ao terreno Diversas opções: com parafusos de cimentação MECASCREW ou compatíveis. 
Microestacas. Sapatas de concreto no local ou pré-fabricadas.

Garantia 2 anos (extensão de garantia disponível)
Cumprimento da normativa Elétrica: Diretiva de Construção de Máquinas 2006/42/CE; Diretiva de Compatibilidade 

Eletromagnética 2004/108/CE; UL-508A
Estrutural: Eurocódigo; ASCE 7-05; Manual LRFD 13ª edição, CFE-2008 (vento e sismos); AS 
NZS; IS; SANS
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W Variável em função do projeto
  [Dimensão mínima  3,5m (11,5 pés)]
X   20º - 25º - 30º
L     9 m (29,5 pés)

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

A    Entre  150 m - 215 m (490 - 700 pés)
B 2,5 m (8,2 pés) 
D 0,3 m (1 pé) (Distância mínima)

Número de Máx. de Eixos  
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
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