
meca
solar

  ESTRUTURAS FIXAS

Estruturas
Fixas
robustas E 
FlExívEis



Produtos E sErviços

a mecasolar lançou uma estrutura fixa otimizada, conseguindo um produto mais robusto, flexível e rentável, para se adaptar aos novos requisitos 
dos clientes.

a mecasolar dispõe das certificações CE, iso 9001:2008 e iso 14001:2004, o que permite obter uma excelente qualidade de produção, 
respeitando o meio ambiente e em conformidade com um desenvolvimento económico e social sustentável.

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. 

atualmente dispõe dos seguintes 
centros produtivos:
•	 EsPaNHa
•	 GrÉCia
•	 íNdia

•	 Eua
•	 CaNadÁ

E de uma equipe de logística capaz de 
chegar a qualquer parte do mundo.

Soluções 
em Estruturas Fixas 
MAIS ROBUSTAS, 
FLEXÍVEIS e 
MAIS RENTÁVEISMONOPOSTE: Capaz de suportar até 2 módulos na vertical ou 3 na horizontal.

BIPOSTE: Capaz de suportar até 3 módulos na vertical ou 6 na horizontal.

iso 9001:2008 iso 14001:2004
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MONTAGEM RÁPIDA E INSTALAÇÃO 
REDUZIDA
a estrutura é formada por perfis estruturais 
de tipo C, cortados à medida para uma 
montagem fácil dos parafusos e porcas. 
devido ao seu peso reduzido, todos os 
elementos são facilmente transportados 
pelo pessoal da montagem. reduzindo assim 
os prazos de instalação.

MÍNIMO VOLUME E CUSTO DE 
TRANSPORTE
as barras ocupam muito pouco espaço, 
reduzindo assim os custos de transporte. 

INSTALAÇÃO SOBRE QUALQUER TIPO 
DE TERRENO
as estruturas mecasolar foram 
concebidas para serem instaladas sobre 
perfis cravados diretamente no terreno, 
embora nos lugares onde isso não seja 
possível devido à natureza do solo, também 

possam ser instaladas sobre micropilares de 
betão, bases superficiais de betão ou sobre 
parafusos de cimentação mecascrew.

MÁXIMA DURABILIDADE
os perfis da estrutura são fabricados em 
aço galvanizado em contínuo ou a quente, 
de acordo com a norma iso 1461:2009, 
conforme os requerimentos do projeto.
os parafusos e porcas utilizados para a 
montagem da estrutura são fabricados em 
dacromet ou em aço inoxidável.
ao não ser necessário realizar furos ou cortes 
na obra, o trabalho de montagem é facilitado, 
evitando assim o possível risco de corrosão.

VERSATILIDADE NAS INSTALAÇÕES
dispomos de uma estrutura monoposte 
capaz de sustentar 2 módulos na vertical 
e até 3 módulos na horizontal, e de uma 
estrutura biposte que pode suportar 3 
módulos na vertical e até 6 módulos na 

horizontal. o intervalo de inclinação das 
estruturas mecasolar é de 0º a 45º

FIXAÇÃO DOS MÓDULOS
a instalação dos módulos é realizada com 
pinças em alumínio. o sistema concebido 
pela mecasolar para este fim permite a 
instalação de qualquer tipo de módulo, visto 
que não é necessário realizar furos.

MÁXIMAS RESISTÊNCIAS À 
CLIMATOLOGIA
Foram concebidas de modo a serem capazes 
de resistir às cargas de vento e neve 
indicadas pela normativa aplicável na zona 
de localização.

MATERIAL COMPLETAMENTE 
PREPARADO
a mecasolar concebe e distribui todo o 
material necessário para cada instalação, 
incluindo o sistema de fixação de módulos.

ExPEriêNCia

Brasil

400
MW
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Ângulo de orientação definível pelo cliente (de 0º a 45º).

Capacidade de Módulos 
e design da Estrutura

até 3 Filas verticais.
até 6 Filas Horizontais.

distância mínima do 
módulo até ao chão

distância variável, definida pelo cliente.

desnível assumível adaptação poligonal ao terreno. desníveis assumidos 
pela cimentação ±20 cm.

tratamento anticorrosão Estrutura em aço galvanizado a quente ou em 
contínuo.

Montagem Módulos através de peças especiais em alumínio.

Módulos a instalar Qualquer tipo de módulo Fv.

EsQuEMa da Estrutura
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verificação da 
estrutura fixa mediante 
software especializado

Fixação ao terreno base, laje ou pilar em betão. 
Parafuso metálico direto no terreno. Estaca.

Normativa EC, asCE, as NZs, CFE, is, NCH, saNs.

Capacidade de carga Modelos capazes de suportar até 5.000 N/m2.

MONOPOSTE

BIPOSTE

2 módulos na vertical

3 módulos na vertical

3 módulos na horizontal

4 ou 6 módulos na horizontal
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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


