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•	 Στιβαρό	χωροδικτύωμα	για	μηδενικές	ταλαντώσεις	των	Φ/Β	στοιχείων

	 από	τον	άνεμο.

•	 Σχεδιασμός	βάσει	προτύπων	με	ελεγμένη	στατική	επάρκεια.

•	 Υδραυλική	κίνηση	για	αξιοπιστία,	αντοχή	και	μηδενική	συντήρηση.

•	 Μεταλλικά	τεμάχια	γαλβανισμένα	με	εμβάπτιση	εν	θερμώ	για	προστασία

	 κατά	της	διάβρωσης.

•			Ενσωματωμένη	αντικεραυνική	προστασία.

•	 Χρήση	αστρονομικού	αλγόριθμου	για	την	επίτευξη	της	μέγιστης	ακρίβειας

	 στην	κίνηση.

•	 Αντικλεπτική	προστασία	με	χρήση	του	σφιγκτήρα	mechgrip®.

•		 Αύξηση	παραγωγής	έως	40%	σε	σχέση	με	αντίστοιχα	σταθερά	Φ/Β	συστήματα.

•	 Αύξηση	της	Καθαρής	Παρούσας	Αξίας	μιας	τυπικής	εγκατάστασης	κατά	50%.

•		 Οικονομία	κλίμακας	στα	υλικά	και	τις	εργασίες	πεδίου	λόγω	του	μικρότερου

	 αριθμού	μονάδων	ανά	εγκατάσταση.

•	 Λιγότερες	εργασίες	στο	εργοτάξιο	λόγω	του	υψηλού	βαθμού	τυποποίησης

	 και	ενσωμάτωσης	των	στοιχείων	από	το	εργοστάσιο	(καλωδιώσεις,

	 inverter,	πίνακες,	βάσεις	στήριξης,	κτλ).

•	 Απλή	και	γρήγορη	εγκατάσταση	με	υψηλό	βαθμό	τυποποίησης	(plug	&	play).

•	 Παράδοση	ως	σύνολο	έτοιμων	τεμαχίων	προς	απλή	συναρμολόγηση,

	 χωρίς	να	απαιτούνται	ειδικά	εργαλεία	στον	τόπο	εγκατάστασης.

•	 Συμβατότητα	και	συνδυασμός	με	όλους	τους	τύπους	Φ/Β	στοιχείων	και		Inverter.

•	 Βέλτιστη	χρήση	γης	με	δυνατότητα	παράλληλης	χρήσης	του	ακινήτου.

•	 Μετεωρολογικός	σταθμός	για	ενεργητική	ασφάλεια.	

•	 Ανεξάρτητο	υδραυλικό	κύκλωμα	για	παθητική	ασφάλεια.

•	 Πλήρως	αυτόνομη	λειτουργία	του	κάθε	tracker.

•	 Σειρά	 εκδόσεων	 του	 βασικού	 μοντέλου	 ώστε	 να	 περιλαμβάνονται	 επιπρόσθετα	

ενσωματωμένες	καλωδιώσεις,	inverter,	πίνακες	διανομής,	κτλ.

•	 Συμβολή	 στην	 προστασία	 του	 περιβάλλοντος	 και	 της	 φύσης,	 με	 ταυτόχρονη	

ωφέλεια	από	την	αύξηση	του	κέρδους	και	της	απόσβεσης	που	συνδέεται	με	αυτήν.

πρωτοποριακή 
σχεδίαση

αυξημένη απόδοση 
επένδυσης

χαμηλό κόστος 
λύσης

ευελιξία

ασφάλεια

ολοκληρωμένη
λύση
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ΤΟ	ΣΥΣΤΗΜΑ ATLAS ΑΠΟΤΕΛΕΙ	ΕΝΑ	ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ	ΠΡΟΪΟΝ,	

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ	ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	MECHATRON,	ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ	

ΤΗΝ	ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ	ΠΕΙΡΑ	ΤΗΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΣΤΗΝ	ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ	

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

Η	ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	ΤΗΣ	ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΣΕ	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ	ΜΕ	

ΤΗΝ	ΜΙΚΡΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΤΟΥ	ΚΟΣΤΟΥΣ	ΕΝΑΝΤΙ	ΤΩΝ	ΣΤΑΘΕΡΩΝ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,	

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΥΝ	ΤΑ	ΟΦΕΛΗ	ΤΗΣ	ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ	ΤΟ	

ΣΥΣΤΗΜΑ	ATLAS	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ	ΣΤΙΣ	ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	Φ/Β	

ΣΤΑΘΜΩΝ.

ΤΟ	ΣΥΣΤΗΜΑ	ATLAS	ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ	ΑΥΞΗΣΗ	ΤΗΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΕΩΣ	

40%	ΣΕ	ΣΧΕΣΗ	ΜΕ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	Φ/Β	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	ΕΠΙ	ΣΤΑΘΕΡΩΝ	ΒΑΣΕΩΝ.

ΕΓΓΥΑΤΑΙ	ΤΟΝ	ΙΔΑΝΙΚΟ	ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ	ΤΩΝ	Φ/Β	ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΩΣ	ΠΡΟΣ	

ΤΟΝ	ΗΛΙΟ,	ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ	ΕΤΣΙ	ΤΗΝ	ΑΜΕΣΗ	ΚΑΙ	ΕΜΜΕΣΗ	ΗΛΙΑΚΗ	

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ	ΣΕ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Η σειρά ATLAS πέρα απο σύστημα 

παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου, είναι 

ταυτόχρονα και μια ολοκληρωμένη πρόταση 

υλοποίησης φωτοβολταϊκών σταθμών.

Φ/Β στοιχεία, inverters και μικροϋλικά απο 

διάφορους κατασκευαστές συνδυάζονται 

εύκολα και συνθέτουν τη λύση με τον 

μεγαλύτερο βαθμό τυποποίησης στην 

αγορά.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο δομικός σχεδιασμός και οι υπολογισμοί αντοχής 

ακολουθούν για  μεν το μεταλλικό τμήμα της κατασκευής 

τον Ευρωκώδικα � (EC�/199�),  για δε την θεμελίωση τον 

νέο κανονισμό για την μελέτη και κατασκευή έργων από 

σκυρόδεμα  ΚΩΣ-2000.  

Ακόμη και στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η 

επιφάνεια των Φ/Β στοιχείων μείνει στην κατακόρυφη θέση,  

το σύστημα  παρουσιάζει αντοχή ίδια με ενός σπιτιού, μιας 

αποθήκης ή μίας ταμπέλας οδικής κυκλοφορίας  που εκτίθεται 

σε ακραίες φορτίσεις  (π.χ. θύελλα με ταχύτητα αναφοράς 1�0 

Km / Ώρα, Ευρωκώδικας 1). 

Ενεργητική Ασφάλεια: Όταν η ταχύτητα του ανέμου υπερβεί 

τα 70 km/h, γίνεται  αυτόματη οριζοντίωση.

Παθητική Ασφάλεια: Στο υδραυλικό κύκλωμα ελέγχου του 

συστήματος έχει ενσωματωθεί παθητικό κύκλωμα ασφαλείας 

που ακόμη και στην ακραία  περίπτωση καταστροφής του 

ελεγκτή (controller) του συστήματος ή κατάρρευσης του 

δικτύου της ΔΕΗ (το οποίο κυρίως συμβαίνει όταν υπάρχουν 

ισχυρά καιρικά φαινόμενα), το κύκλωμα ασφαλείας οδηγεί 

στην αυτόματη οριζοντίωση, η οποία επιτυγχάνεται λόγω της 

έκκεντρης θέσης του άξονα οριζόντιας περιστροφής σε σχέση 

με το κέντρο βάρους του πλαισίου των Φ/Β στοιχείων. 
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ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ 

Το χωροδικτύωμα προσδίδει στο κινητό πλαίσιο ιδιαίτερα 

υψηλή στρεπτική ακαμψία. Έτσι, σε ακραίες ταχύτητες 

ανέμου, η επιφάνεια των Φ/Β στοιχείων παραμένει επίπεδη, 

και κυρίως δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εγκάρσιες 

ή στρεπτικές ταλαντώσεις επί της επιφάνειας των Φ/Β 

στοιχείων. Οι τελευταίες είναι συνηθισμένες σε επίπεδα 

πλαίσια και αφενός επάγουν κοπωτικά φορτία στα πλαίσια 

των Φ/Β στοιχείων, αφετέρου σε περίπτωση συντονισμού 

μπορούν να οδηγήσουν στην καταστροφή των μηχανισμών 

κίνησης ακόμη και στην κατάρρευση του ίδιου του πλαισίου 

στήριξης. 

Το σύστημα κίνησης υλοποιείται  με υδραυλικούς κυλίνδρους 

και βαλβίδες, από στάνταρτ σειρά βιομηχανικών υδραυλικών. 

Η υδραυλική κίνηση εξασφαλίζει αφενός πρακτικά μηδενική 

συντήρηση, αφετέρου η στιβαρότητα του συστήματος 

καθώς και η δυνατότητα υπερφόρτωσης, είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερη από κάθε εναλλακτική λύση.

�
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ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

Οι διαστάσεις του συλλέκτη μπορούν να διαμορφωθούν 

ελεύθερα. Κάθε σύστημα ATLAS παραδίδεται με 

προσαρμοσμένο το πλαίσιο ανάρτησης, για τα Φ/Β στοιχεία 

που προδιαγράφονται κατά την παραγγελία. 

Τα Φ/Β στοιχεία τοποθετούνται πάνω στις τεγίδες τύπου 

Ζ και  στερεώνονται με τον σφικτήρα mechgrip®, που 

έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά γι’ αυτό το σκοπό από τη 

MECHATRON Α.Β.Ε.Ε. Κατά την εγκατάσταση δεν απαιτείται 

καμία κοπή ή διάτρηση. 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ATLAS ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ:

• BASIC| SOLUTION

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	ΤΟ	ΒΑΣΙΚΟ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	ΚΑΙ	ΟΛΑ	ΤΑ	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	

ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ	ΤΟΥ.

• WIRED| SOLUTION

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΟΛΕΣ	ΤΙΣ	ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ	ΚΑΙ	ΤΟΝ	ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΙΣΧΥΟΣ	(DC,	AC,	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ)

• TOTAL| SOLUTION

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΤΑ	Φ/Β	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΚΑΙ	ΤΟΥΣ	INVERTERS.

�



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ  
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι καταιγίδες και οι κεραυνοί  αποτελούν τις κύριες αιτίες 

καταστροφών στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών. 

Το σύστημα διαξονικής ιχνηλάτισης ATLAS ενσωματώνει 

στο βασικό του εξοπλισμό, σύστημα αντικεραυνικής 

προστασίας με 4 ακίδες Franklin σε κάθε tracker. Με τον 

τρόπο αυτό επιτυγχάνετε η μεγίστη δυνατή προστασία του 

tracker, των Φ/Β στοιχείων και των Inverter έναντι των άμεσων 

κεραύνιων πληγμάτων. 

Σημειώνεται ότι ένα σύστημα με ακίδες επί ιστών, ίδιας 

κλάσης προστασίας, απαιτεί την διασπορά των ιστών εντός 

της προστατευόμενης περιοχής με άμεση συνέπεια τη 

δημιουργία σκιάσεων. 

Επιπρόσθετα, στον πίνακα διανομής της έκδοσης Wired, 

ενσωματώνονται απαγωγείς κρουστικών υπερτάσεων σε όλα 

τα κυκλώματα (AC, DC, επικοινωνίες) για την προστασία από 

έμμεσα κεραύνια πλήγματα.  
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Στο κύριο κορμό του tracker  ο οποίος μεταφέρεται στον τόπο 

εγκατάστασης ως ένα κομμάτι, είναι ενσωματωμένα όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία  για τη λειτουργία του συστήματος :

• Το σύστημα κίνησης και οι ψηφιακοί κωδικοποιητές θέσης 

των δύο κινήσεων.

• Το υδραυλικό σύστημα πληρωμένο με λιπαντικό και 

εξαερωμένο.

• Τα καλώδια μεταφοράς ισχύος AC και DC,  τα καλώδια 

μεταφοράς σημάτων, τα καλώδια σύνδεσης των Φ/Β String. 

Οι κινητές καλωδιώσεις  υλοποιούνται με πολύκλωνα 

καλώδια και διέρχονται μέσα από εύκαμπτα σπιράλ τα 

οποία στηρίζονται με ειδικά εξαρτήματα για την αποφυγή 

καταστροφών από μηχανική κόπωση.

• Inverter, αντικεραυνικά, σύστημα ελέγχου tracker, κτλ.

H τοποθέτηση των ηλεκτρικών πινάκων, των καλωδιώσεων 

και όλων των συστημάτων γίνεται πάνω στο κύριο σώμα κατά 

την συναρμολόγηση στη γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο. 

Κάθε σύστημα ATLAS πριν φύγει από το εργοστάσιο έχει 

λειτουργήσει δοκιμαστικά και έχει πιστοποιηθεί η ορθή του 

λειτουργία.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
     ΠΟΙΟΤΗΤΑ

�
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ΤΑΧΥΤΗΤΑ & 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ

Το κινητό πλαίσιο που φέρει τα Φ/Β στοιχεία, στηρίζεται κατά 

την συναρμολόγηση  του   πάνω σε τέσσερις οικοδομικούς 

πύργους, σε ύψος κατάλληλο, έτσι ώστε το προσωπικό να 

μπορεί να εργαστεί από κάτω, σε όρθια στάση. Η τοποθέτηση  

και η στερέωση των Φ/Β στοιχείων, η καλωδίωση τους σε 

strings, η  τοποθέτηση αντικεραυνικών ακίδων,  κτλ, γίνεται 

από το   έδαφος.

Οι απαιτήσεις σε εξειδικευμένο προσωπικό για τη ανέγερση 

του ATLAS περιορίζονται σε ένα εργοδηγό και δύο τεχνίτες. 

Το υπόλοιπο προσωπικό μπορεί να είναι ανειδίκευτοι εργάτες 

από την τοπική αγορά εργασίας. Επίσης ελάχιστη είναι και 

η εργασία του ηλεκτρολόγου στο πεδίο καθώς περιορίζεται 

στην εκτέλεση τυποποιημένων εργασιών και ελέγχων.

Ο οπλισμός του θεμελίου, η τοποθέτηση των αγκυρίων 

και τελικά η σκυροδέτηση, μπορεί να υλοποιηθεί από 

οποιονδήποτε εργολάβο, βάση των σχεδίων εφαρμογής που 

παραδίδονται κατά την παραγγελία. 

Από τη στιγμή που θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες πεδίου, 

ένα τυπικό συνεργείο 6 ατόμων μπορεί να συναρμολογήσει, 

να καλωδιώσει και να παραδώσει ελεγμένο για σύνδεση με 

την ΔΕΗ ένα σταθμό των 100 kWp εντός μίας εβδομάδας.
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 Ο λόγος του μήκους προς το πλάτος του πλαισίου των 

πάνελ στον ATLAS τείνει στο 2 προς 1 δίνοντας βέλτιστη 

αξιοποίηση της επιφάνειας του  οικόπεδου εγκατάστασης.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι όταν  λόγος αυτός τείνει 1 προς 

1, για τις ίδιες συνθήκες σκίασης και επικάλυψης απαιτείτε 

περίπου �0% μεγαλύτερο οικόπεδο. 

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1�



ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η προστασία των ηλιακών συλλεκτών από κλοπή 

διασφαλίζεται λόγω: 

• του τελικού ύψους της κατασκευής 

• της δυσκολίας αποκοχλίωσης ή κοπής του στοιχείου 

στήριξης των ηλιακών συλλεκτών mechgrip®

Έλεγχος	του	σφιγκτήρα	πρόσδεσης	των	πάνελ	με	
μέθοδο	πεπερασμένων	στοιχείων

1�



ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για την ακριβή παρακολούθηση της πορείας του ηλίου, 

ο ελεγκτής  του συστήματος επιλύει  τον αστρονομικό 

αλγόριθμο που περιγράφει την σχετική θέση της γης ως προς 

τον ήλιο για την τρέχουσα ώρα, ημερομηνία και γεωγραφική 

θέση. Κατόπιν διαβάζει την  πραγματική θέση του συστήματος 

μέσω των ενσωματωμένων ψηφιακών κωδικοποιητών και 

στη συνέχεια ενεργοποιώντας  τις κατάλληλες υδραυλικές 

βαλβίδες κινεί το σύστημα, έως ότου το σφάλμα θέσης 

μηδενιστεί και η επιφάνεια των Φ/Β στοιχείων βρεθεί κάθετα 

στον ήλιο.

Η χρήση του αστρονομικού αλγορίθμου για τον 

προσανατολισμό του συστήματος εξαλείφει τα προβλήματα 

άσκοπων μετακινήσεων και ταλαντώσεων που συνοδεύουν 

συνήθως τα συστήματα με αισθητήρες φωτός. Συμβάλει δε 

σημαντικά στη μεγίστη πρόσληψη της ηλιακής ακτινοβολίας,  

αφού μπορεί να τοποθετεί κάθετα στις ηλιακές ακτίνες τα Φ/Β 

στοιχεία, ακόμα και όταν υπάρχει συννεφιά, αξιοποιώντας έτσι 

την υπέρυθρη ακτινοβολία.

Η ακρίβεια του συστήματος μέτρησης θέσης είναι 0,7� μοίρες 

και η συχνότητα με την οποία εκτελείτε η κίνηση διόρθωσης 

θέσης των Φ/Β στοιχείων μπορεί να προγραμματιστεί 

ελεύθερα. Με κίνηση διόρθωσης θέσης ανά 1� λεπτά της 

ώρας (το οποίο προτείνεται), η γωνία του προσπίπτοντος 

φωτός σε σχέση με την επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών  

κινείται στο διάστημα 87 ~ 9� μοίρες που αντιστοιχεί σε 

απολαβή ενέργειας καλύτερη από 99,7% σε σχέση με την 

μέγιστη θεωρητική. 1�



ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ

Το σύστημα  διαθέτει:

• Σύνδεση με τον κεντρικό μετεωρολογικό σταθμό για την 

λήψη μετεωρολογικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

• Ενσωματωμένο σύστημα τηλεμετρίας για:

- παρακολούθηση κάθε tracker από απόσταση.

- χειροκίνητο χειρισμό κάθε tracker από απόσταση.

- Καταγραφή και συλλογή δεδομένων.

Με τη δικτύωση επιτυγχάνεται ο μέγιστος Up time 

χρόνος του συστήματος, καθώς σε κάθε τυχόν πρόβλημα, 

ειδοποιείται άμεσα ο υπεύθυνος ώστε να δρομολογήσει την 

επίλυση του.

1�




