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Certified by TUV HELLAS – Member of  TUV NORD Group, according to EC1, EC3, EC7, EC9, E.A.K.-2003
standards.
Optimum use of the field, in comparison with the power of the park.
Reduced cost for cables channels and foundations.
High reliability in comparison with other smaller or hydraulic tracking systems.
Quick assembly and shorter delivery time, due to less systems for installation.
Reduced maintenance cost.
Capability to telecontrol the trackers from everywhere.
Strength and stabile construction.
Design with airways that make easier the heat abortion.
The system has positive effect to the total efficiency of the inverter, because the inverter works more                       
time in ideal conditions.
In the project is included windmeters and several other sensors for the climate conditions.
Automatic safe position in 300, for wind velocity over 70km/h (adjustable).
Automatic horizontal safe position, for wind velocity over 80km/h (adjustable).
During the night the trackers stay in horizontal safe position that protects them from theft.
Independence of tracking movement, free from grid variations: 2-3 days autonomy provided by                               
battery in the control room.
Solar tracking system based on astronomical data.
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ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ 100m2
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Στατικώς πιστοποιημένο από την TUV HELLAS – Member of  TUV NORD Group, με τις απαιτήσεις των κανονισμών, που
διαμορφώνουν το πλαίσιο εκπόνησης τεχνικών έργων στην Ελλάδα (EC1, EC3, EC7, EC9, E.A.K.-2003).
Βέλτιστη εκμετάλλευση του χώρου σας, σε σχέση με την ισχύ του πάρκου.
Οικονομία κατασκευής σε καλωδίωση, κανάλια και θεμελιώσεις.
Αυξημένη αξιοπιστία του συστήματος ελέγχου, σε σχέση με άλλες λύσεις που χρησιμοποιούν μικρότερα ή υδραυλικά
συστήματα.
Γρηγορότερη συναρμολόγηση και παράδοση του έργου, με λιγότερα συστήματα για εγκατάσταση.
Σημαντικά μειωμένο κόστος συντήρησης του πάρκου, για όλη τη διάρκεια ζωής του.
Δυνατότητα επίβλεψης των tracker από απόσταση μέσω συστήματος τηλεμετρίας.
Στιβαρότητα και σταθερότητα της κατασκευής με υπολογισμένους συντελεστές αεροδυναμικής, κατά τον σχεδιασμό του
συστήματος.
Σχεδίαση με αεροδιάδρομους, που διευκολύνουν την αποβολή θερμότητας που δημιουργείται στα άλλα μέρη της
κατασκευής.
Τα σύστημα έχει θετική επίδραση στη συνολική απόδοση του μετατροπέα, διότι δίνει την δυνατότητα σε αυτόν, να
λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε ιδανικές συνθήκες.
Στο έργο της εγκατάστασης περιλαμβάνονται ανεμόμετρα και διάφοροι αισθητήρες καιρικών συνθηκών.
Αυτόματη λήψη μερικής θέσης ασφαλείας υπό συνθήκες πνοής αέρα άνω των 70χλμ./ώρα, σε θέση 30 μοιρών και
οριζόντιας θέσης για άνω των 80χλμ./ώρα. (ρυθμιζόμενα κατ’ επιθυμίας σας).
Κατά την διάρκεια της νύχτας τα tracker μένουν σε θέση προστασίας, δηλαδή οριζόντια. Αυτή η θέση τα προστατεύει και
από κλοπή.
Τροφοδοσία και μέσω συστήματος εφεδρικής πηγής (μπαταριών) αυτονομίας 2-3 ημερών, που θα μπορεί να κινήσει το
tracker, σε περίπτωση διακοπής του δικτύου της ΔΕΗ για λόγους βλάβης ή συντήρησης.
Παρακολούθηση του ήλιου με σύστημα αστρονομικών συντεταγμένων.

