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  ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ELVAN - MECASOLAR

Η MECASOLAR είναι μία Ισπανική πολυεθνική εταιρία που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την διανομή 
βάσεων Φ/Β συστηματων. Ιδρύθηκε το 2005 και μέχρι σήμερα εχει προμηθευσει υλικά για εγκαταστάσεις ισχύος 
εκατοντάδων MW σε όλον τον κόσμο. 

Η ELVAN ανελαβε την παραγωγή και διανομή των σταθερών βάσεων της MECASOLAR στην Ελλαδα.

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, η εταιρία μας με προσήλωση και αφοσίωση στα θέλω των πελατών μας και με 
στόχο τις υλοποίηση των ποικίλων αναγκών και ζητήσεων, προσφέρει μία σειρά από επιπρόσθετες υπηρεσίες:

•  Μελέτη των έργων του κάθε πελάτη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του (χωροθέτηση, διαστασιολόγηση, 
σχεδιασμός κτλ)

•  Υποστήριξη και διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν την εκτέλεση του έργου, θέτοντας στη διάθεσή σας 
εξειδικευμένο προσωπικό

• Μηχανική εγκατάσταση του έργου (πασαλόμπηξη, στήσιμο βάσης, τοποθέτηση πανέλων)

  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ELVAN σε συνεργασία με την MECASOLAR λανσάρει στην αγορά μία βελτιστο-
ποιημένη σταθερή βάση στήριξης, που αποτελεί ένα πιο ανθεκτικό, εθέλικτο και 
αποδοτικό προϊόν, ικανοποιώντας έτσι τις νέες απαιτήσεις των πελατών μας.

Τόσο η ELVAN όσο και η MECASOLAR διαθέτουν τις πιστοποιήσεις CE, ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, γεγονός που υποδεικνύει την άριστη ποιότητα στην ανάπτυξη των 
προϊόντων τους τα οποία σέβονται το φυσικό περιβάλλον και συνεισφέρουν στην 
αειοφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Kαι οι δύο εταιρίες έχουν ξεκάθαρο προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του 
πελάτη. Με σκοπό να ικανοποιήσουν τις διάφορες ανάγκες που μπορούν να 
παρουσιάσουν οι πελάτες τους, προσφέρονται μία σειρά από συμπληρωμα-
τικές υπηρεσίες.

•  Προσαρμογή του σχεδίου της βάσης στήριξης στις ανάγκες του έργου, 
τόσο από την άποψη των δομικών φορτίων όσο και από αυτήν του ηλεκτρι-
κού 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 εταιρίας στη διάθεση των πελατών της.

•  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.



ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΑΠΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο σκελετός αποτελείται από προφίλ 
τύπου C κομμένα επί παραγγελία για 
την εύκολη συναρμολόγησή τους με βί-
δες. Χάρη στο χαμηλό βάρος τουςόλα 
τα εξαρτήματα μπορούν να μεταφερ-
θούν εύκολα από το προσωπικό. Με τον 
τρόπο αυτό μειώνεται δραστικά ο χρό-
νος εγκατάστασης.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Οι ράβδοι καταλαμβάνουν πολύ μικρό 
χώρο, μειώνοντας έτσι τα κόστη μετα-
φοράς.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τα προφίλ του σκελετού είναι κατα-
σκευασμένα από ατσάλι προγαλβανι-
σμένο ή γαλβανισμένο εν θερμώ σύμ-
φωνα με το πρότυπο ISO 1461:2009, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.

Οι βίδες που χρησιμοποιούνται για την 

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 απο-
φευγονται τυχόν κίνδυνοι διάβρωσης. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ΤΥΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

Οι βάσεις είναι σχεδιασμένες για εγκα-
τάσταση πάνω σε προφιλ εισηγμένα 
απευθείας στο έδαφος, αν και, στα 
μέρη εκείνα όπου αυτό δεν είναι δυνα-
το εξαιτίας των χαρακτηριστικών του 
εδάφους, μπορούν να εγκατασταθούν 
επίσης πάνω σε μικροπασσάλους σκυ-
ροδέματος ή πάνω σε βίδες θεμελίω-
σης mecascrew.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαθέτουμε βάσεις στήρηξης μονού 
ορθοστάτη ικανές να υποστηρίξουν 

2 φωτοβολταϊκά πάνελ σε κάθετη δι-
άταξη και μέχρι 3 πάνελ οριζόντια, 
καθώς και βάσεις διπλού ορθοστάτη 
που μπορούν να φέρουν 3 πάνελ σε 
κάθετη διά ταξη και μέχρι 6 οριζόντια. 
Το εύρος της κλίσης των βάσεων είναι 
0˚ μεχρι 45˚.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ Φ/Β ΠΑΝΕΛ

Η εγκατάσταση των πάνελ στη βάση 
γίνεται χρησιμοποιώντας σφικτήρες 
αλουμινίου. Το σύστημα που έχει σχεδι-
ασθεί επιτρέπει την εγκατάσταση πά-
νελ οποιουδήποτε τύπου, μια που δεν 
είναι απαραίτητο να πραγματοποιού-
νται διατρήσεις στα υλικά.

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΤΗΝ 
ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα 
έτσι ώστε να αντέχουν τα φορτία ανέ-
μου και χιονιού που καθορίζουν οι ισχύ-
οντες κανονισμοί στις περιοχές εγκα-
τάστασεις.

  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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