
O seguidor horizontal concebido pela mecasolar 
é um seguidor mono axial horizontal cuja 
facilidade e rapidez de instalação o tornam uma 
melhor opção do que instalar uma estrutura fixa.

A relação de custo do seguidor, unido à rapidez 
e facilidade de montagem, tendo em conta que 
aumenta a produção de cerca de 30% em relação a 
uma instalação fixa, tornam o MS-1EH o seguidor 
MAIS COMPETITIVO DO MERCADO.

Se a isto unirmos a grande capacidade da 
mecasolar para o fabrico internacional e a sua 
ampla experiência em tecnologias de seguimento, 
com mais de 400 MW em todo o mundo, fazem 
da mecasolar a sua opção mais rentável e 
inteligente.

O seguidor MS-1EH dispõe de até 12 eixos, 
deslocados por um único motor. Em cada eixo 
podem ser colocados até 48 módulos, até 11,6 
kW por eixo. No total são alcançados 140 kWp.

Sistemas de orientação solares de alta tecnologia

1 EIXO HORIZONTAL
Até 30% mais de energia 
em comparação com investimento similar numa
instalação com estrutura fixa

O SEGUIDOR HORIZONTAL 
de 140 kWp é MAIS FÁCIL 
e RÁPIDO de instalar do 
que estruturas FIXAS.

Até 12 eixos de 11,6 kWp cada um, 
com 48 módulos por eixo.

Até 960 m2 de superfície deslocados 
por um único motor.

 SEGUIDOR HORIZONTAL MS-1EH

Este tipo de seguimento é capaz de gerar até 30% mais de energia do que os sistemas com estrutura 
fixa sobre o solo, dependendo da latitude da instalação.  

MONTAGEM SIMPLES E MODULAR
A conceção de uma estrutura modular e de altura reduzida implica uma montagem simples sem 
necessidade de gruas ou de equipamentos de levantamento, permitindo assim uma poupança de 
tempo na instalação do parque fotovoltaico. 

SEM TRABALHOS DE SOLDADURA NO LOCAL
Não precisa de soldadura no local, as peças são montadas através de porcas e parafusos, o que 
reduz custos e agiliza a instalação. 

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

ESTRUTURA ROBUSTA E DE LONGA DURABILIDADE
A estrutura em aço galvanizado a quente e as porcas e parafusos em Dacromet, asseguram um 
excelente comportamento em ambientes agressivos.

VARIABILIDADE NA CIMENTAÇÃO
Permite a utilização de diferentes tipos de cimentação com ou sem betão. A possibilidade de utilizar 
um sistema de cimentação com parafuso, tipo mecascrew, implica uma redução dos tempos de 
montagem e de acondicionamento do terreno.

UNIVERSAL e ADAPTÁVEL  
O design simples e modular dos eixos permite uma perfeita adaptabilidade do sistema às dimensões 
e geometria do terreno (inclusive em terrenos irregulares) e aos diferentes módulos fotovoltaicos 
existentes no mercado.

SISTEMA COM MANUTENÇÃO E CONSUMO REDUZIDOS
Sistema quase isento de manutenção, o que permite reduzir os custos de manutenção e as paragens 
de produção. A limpeza dos módulos fotovoltaicos é simples, devido à altura reduzida do seguidor.

MÍNIMO IMPACTO AMBIENTAL e OBRA CIVIL MÍNIMA
Tem uma altura reduzida, o que implica um menor impacto ambiental. A obra civil é mínima devido 
à secção reduzida dos pilares. Não é necessário realizar grandes terraplanagens, muitas vezes não 
autorizadas pelas autoridades do meio ambiente, com a consequente poupança na obra civil e sem afetar 
o terreno.

MÁXIMA PRECISÃO
A reduzida quantidade de elementos móveis unida ao software de seguimento, permitem um 
seguimento preciso do sol.

VANTAGENS COMPETITIVAS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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DIMENSÕES

MODELO MS-1EH

HAA HAB HAC HAD HAE HBB HBC

(N) Nº EIXOS 11 11 12 12 12 12 12

Nº MÓDULOS 40 44 40 48 44 40 36

TIPO MÓDULOS
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

SEM SOLDADURA: Montagem de viga, correias e patas com porcas e parafusos.

BAIXO CONSUMO (1 motor=960 m2)
1 Atuador linear = 165 kWh / ano

SEM NECESSIDADE DE OBRA CIVIL
Opção: parafuso, cimentação MECASCREW

Tipo de seguimento Mono axial HORIZONTAL com ou sem backtracking

Pico de potência De 105,6 kWp a 139,2 kWp (sistema modular)

Nº máximo de eixos Até 12 eixos

kWp por eixo De 9,6 a 11,6 (em função da potência e do número de 
módulos a instalar)

Nº de módulos por eixo De 36 a 48

Tipo de controle Programação astronômica de PLC com opção de backtracking 
e segurança ativa contra vento

Captação do movimento Inclinómetro

Inclinação fixa eixo zenital 
módulos Padrão: 0º

Ângulo de giro De +45º a -45º

Acionamento de giro Eletromecânico

Acionamento da trans-
missão Linear com capacidade para acionar até 12 eixos

Potência do motor 2,2 kW (Energia consumida estimada 165 kWh/ano)

Tensão de entrada no quadro 
de controle 230 V (monofásica)

Trabalhos no local e 
montagem de peças

Não precisa de soldadura no local, as peças são montadas 
com porcas e parafusos.

Superfície de módulos De 726 m2 (7.815 ft2) a 960 m2 (10.334 ft2)

Material de estrutura
Aço galvanizado a quente de acordo com a norma ISO 1461 
ou A123/A123M. Porcas e parafusos: aço qualidade 8,8 e 
tratamento Dacromet 500 Grau B

Dimensões: comprimento x 
largura x altura

A partir de 60 m x 35 m x 2 m (197 ft x 115 ft x 6 ft)
Até 66 m x 42 m x 2 m  (217 ft x 138 ft x 6 ft) altura a 45º  

Intervalo máximo entre eixos 6 m (19,7 ft)

Carga portante A partir de 12.320 kg (27.161 lb) 
Até 16.128 kg (35.560 lb), com módulos de 28 kg (61,73 lb)

Peso De 8.895 kg (19.600 lb) a 11.120 kg (24.520 lb), conforme o 
número de eixos sem carga.  

Altura acima do solo (parte 
inferior dos módulos a 45º)

0,5 m (1,64 ft).  Variable en función de la profundidad de 
atornillado y la orografía del terreno. 

Fixação ao terreno
Diferentes opções: Com parafuso de cimentação 
MECASCREW ou compatível. Micropilares. Sapatas em betão 
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 Baixa Tensão 2006/95/CE; Diretiva de Compatibili-
dade Eletromagnética 2004/108/CE; UL-508A

Estrutural: Eurocódigo;  ASCE 7-05; Manual LRFD 13º edição, 
CFE-2008 (vento e sismo); 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


