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Τυπική αύξηση CAPEX* 10%

Έως και 25% αύξηση ενεργειακής παραγωγής

* CAPEX: Κεφαλαιακές Δαπάνες

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟ TRACKER



ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ
Κάθε δομική μονάδα της εγκατάστασης (τραπέζι) έχει δική του

μονάδα ισχύος και λειτουργεί ανεξάρτητα από τους άλλους

πίνακες. Κάθε τραπέζι μπορεί να φτάσει τα 150m σε μήκος

και 4,1m πλάτος. Το MetaTracker είναι πλήρως αυτοδύναμο

καθώς μπορεί να πάρει την απαιτούμενη ενέργεια είτε από

την πλησιέστερη φωτοβολταϊκή συστοιχία (συνιστάται) είτε

από ειδική μικρή (30Wp) φωτοβολταϊκή μονάδα. Η

επικοινωνία τηλεμετρίας και τηλεχειριστηρίου υλοποιείται

με ασύρματη τεχνολογία LoRa (χαμηλής ακτινοβολίας),

οπότε δεν υπάρχει ανάγκη καλωδίωσης.

ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Το MetaTracker χρησιμοποιεί υδραυλική μονάδα δίσκου

που, παρά το υψηλότερο αρχικό κόστος συγκριτικά με τις

ηλεκτρικές μονάδες, είναι η μόνη ασφαλής επιλογή για

«σκληρά» περιβάλλοντα (αποδεδειγμένα εδώ και δεκαετίες

σε κινούμενα μηχανήματα). Το υδραυλικό κύκλωμα

απομονώνεται από το περιβάλλον και το υδραυλικό λάδι

φιλτράρεται συνεχώς από μικρο-φίλτρο. Αυτό καθιστά

δυνατή τη λειτουργία ακόμη και στη λεπτή σκόνη μιας

ερήμου, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη, χαμηλής συντήρησης

λειτουργία για πολλά χρόνια.

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Ανάλογα με το μήκος του, το tracker μπορεί να έχει έως και

6 ενεργοποιητές, όπου κάθε ενεργοποιητής κινεί έναν τομέα

1/6 του συνολικού μήκους. Αυτό σημαίνει ότι το μέγιστο

ελεύθερο μήκος περιστροφής σε κάθε πλευρά του

ενεργοποιητή είναι μικρότερο από 12,5m. Το πολύ μικρό

ελεύθερο μήκος περιστροφής (σε αντίθεση με τις

περισσότερες διαθέσιμες λύσεις), δίνει εξαιρετική στρεπτική

σταθερότητα με μηδενική αναστροφή σε εναλλασσόμενα

εκκεντρικά φορτία, που παρουσιάζονται συνήθως σε

ακραίες συνθήκες ανέμου. Αυτή η υψηλή στρεπτική

σταθερότητα εξαλείφει την ανάγκη για σταθεροποιητές ή

αμορτισέρ.

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όλοι οι κινούμενοι σύνδεσμοι είναι κατασκευασμένοι από

συνδυασμό ανοξείδωτου χάλυβα και χαλκού και δεν

απαιτούν καμία συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής

του μηχανήματος. Απαιτείται αλλαγή του υδραυλικού

λαδιού και του φίλτρου κάθε 5 χρόνια. Όλα τα εξαρτήματα

κίνησης και ελέγχου μπορούν να αφαιρεθούν και να

αντικατασταθούν σε λίγα λεπτά, χωρίς να διαταραχθεί η

λειτουργία της υπόλοιπης εγκατάστασης και χωρίς να

χρειάζεται να αποσυναρμολογηθεί το τραπέζι.

METATRACKER
Το υδραυλικό MetaTracker είναι μία από τις πλέον καλά σχεδιασμένες και ευπροσάρμοστες λύσεις τροχιοδεικτικών βάσεων

φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και υποστηρίζεται σχεδιαστικά και κατασκευαστικά από εξειδικευμένο τμήμα μηχανικών σε

όλες τις εφαρμογές, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.



ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΥΕΛΙΞΙΑ

‘Έχει βελτιστοποιηθεί κάθε βήμα της διαδικασίας. Δεν υπάρχει

ανάγκη εδαφικών ή τεχνικών εργασιών (διάτρηση, κοπή,

συγκόλληση κ.λπ.) και καμία ανάγκη λήψης αποφάσεων

κατά τη συναρμολόγηση, εξαλείφοντας τα σφάλματα

εγκατάστασης και την ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού.

Η πρωτοποριακή άρθρωση Six-Axis απορροφά έως και

10cm λανθασμένης τοποθέτησης πασσάλου προς

οποιαδήποτε κατεύθυνση και καθιστά δυνατή την

εγκατάσταση σε περιοχές ακραίων κλίσεων. Το MetaTracker

μπορεί να εγκατασταθεί σε πλαγιές έως 15o σε κατεύθυνση

Βορράς-Νότος και σε απεριόριστη κλίση σε κατεύθυνση

Ανατολή-Δύση.

Τα τραπέζια είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και μπορούν να

έχουν διαφορετικά μήκη, καθιστώντας εύκολη την κατανομή

των Tracker σε ανώμαλα εδάφη. Δεν απαιτείται ηλ. ισχύς και

καλωδίωση επικοινωνίας, πράγμα που μειώνει χρόνο και

κόστος εγκατάστασης. Το κόστος θεμελίωσης και

συναρμολόγησης του MetaTracker είναι ανάλογο ή, συχνά,

χαμηλότερο της σταθερής φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

ΠΥΚΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Δεδομένου ότι η άρθρωση Six-Axis και ο μηχανισμός

περιστροφής δεν παρεμβαίνουν στις φωτοβολταϊκές μονά-

δες κατά τη λειτουργία, δεν υπάρχουν κενά μεταξύ των

φωτοβολταϊκών μονάδων, καθιστώντας το MetaTracker τη

λύση με την καλύτερη εδαφική κάλυψη στην αγορά.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Το MetaTracker είναι εξοπλισμένο με προηγμένο σύστημα

ελέγχου. Μία συσκευή Master Controller (Κεντρικός Ελεγκτής)

μπορεί να επικοινωνεί και να ελέγχει ασύρματα έως και 256

MetaTracker. Ο Κεντρικός Ελεγκτής διαθέτει ενσωματωμένα

ανεμόμετρο και δέκτη GPS.

Χρησιμοποιώντας πληροφορίες ώρας/θέσης από το GPS, ο

Κεντρικός Ελεγκτής χρησιμοποιεί τον αστρονομικό αλγόριθμο

για να προσδιορίσει την ηλιακή θέση. Στη συνέχεια, ο

Κεντρικός Ελεγκτής εφαρμόζει κανόνες οπισθοδρόμησης και

εάν η ταχύτητα ανέμου ή το χιόνι βρίσκεται εντός των ορίων

ασφαλείας, μεταδίδει τη βέλτιστη θέση σε κάθε τραπέζι.

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ

Ο Κεντρικός Ελεγκτής συνδέει την εγκατάσταση στο Διαδίκτυο

μέσω σύνδεσης Wi-Fi ή TCP/IP. Ο χειριστής της εγκατάστασης

μπορεί να έχει πρόσβαση στην εγκατάσταση μέσω

οποιουδήποτε προγράμματος πλοήγησης διαδικτύου.

Υπάρχουν αρκετά επίπεδα πρόσβασης χρηστών διαθέσιμα

για να καλύψουν οποιεσδήποτε ανάγκες ασφαλείας

(πρόγραμμα προβολής, χειριστή, υπερχρήστη). Οι χρήστες

μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα Tracker και να κάνουν

κινήσεις ή να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε επιθυμητή

δοκιμή. Εάν προκύψει σφάλμα, ο Κεντρικός Ελεγκτής μπορεί να

ενημερώσει τους χειριστές στέλνοντας μήνυμα που περιέχει

περιγραφή και πιθανή αιτία σφάλματος. Τα μηνύματα

μπορούν να σταλούν μέσω SMS ή E-mail.

ΥΠΟΔΟΜΗ

Κατά τις πρώτες ή τελευταίες ώρες της ημέρας, όπου ο ήλιος

είναι κοντά στον ορίζοντα, ο Κεντρικός Ελεγκτής προσαρμόζει

συνεχώς την κλίση των συλλεκτών, ώστε να αποτρέπεται η

μεταξύ τους σκίαση.

ΕΔΡΑΝΑ ΚΥΛΙΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ 

ΧΑΛΥΒΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΟΜΑΛΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ.



ΕΠΙΛΟΓΗ 1
Μονοπάσσαλη με 
αντίβαρα

ΕΠΙΛΟΓΗ 2
Τριγωνική θεμελίωση σε 
αντίβαρα

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΔΑΦΗ

7 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

Εγκατάσταση υπό οποιαδήποτε κλίση κατεύθυνσης ‘Ανατολή-Δύση’

Απορροφά εύκολα εδαφικές ανωμαλίες κατεύθυνσης ‘Βορράς-Νότος’

ΕΠΙΛΟΓΗ 3
Μονή πασσαλόμπηξη

ΕΠΙΛΟΓΗ 4
Τριγωνική θεμελίωση επί 
διπλής πασσλόμπηξης

ΕΠΙΛΟΓΗ 5
Μονή μπετόμπηξη

ΕΠΙΛΟΓΗ 6
Τριγωνική θεμελίωση επί 
διπλής μπετόμπηξης

ΕΠΙΛΟΓΗ 7
Τριγωνική θεμελίωση επί 
υφιστάμενης υποδομής

Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε κλίση κατεύθυνσης ‘Βορράς-Νότος’

Απορροφά εύκολα ανωμαλίες εδάφους κατεύθυνσης ‘Ανατολή-Δύση’
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ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΝΑΖΙ

«ΕΞΥΠΝΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ» - SMARTSENSING

Ο ελεγκτής του Tracker εποπτεύει διαρκώς την πίεση στα άκρα του

υδραυλικού μηχανισμού. Κατά την κανονική λειτουργία, η πίεση του

κυλίνδρου συνήθως δεν υπερβαίνει το 1/4 της επιτρεπτής. Αν η πίεση

αυξηθεί πάνω από τα αναμενόμενο, το χειριστήριο ενημερώνει το

σύστημα και εάν η πίεση φτάσει το 80% της δυνατότητας φόρτισης,

ο ελεγκτής θέτει το πλαίσιο οριζοντίως. Π.χ. μετά από έντονη βραδινή

χιονόπτωση 1,5m, το κέντρο βάρους μάζας χιονιού θα είναι 0,75m

πάνω από το κέντρο περιστροφής. Κατά τη διάρκεια της πρωινής

κίνησης του tracker ανατολικά, το υπέρμετρο φορτίο μπορεί να

ασκήσει ροπή στον κύριο φορέα και συνεπώς πάνω από την

προβλεπόμενη πίεση στον μηχανισμό. Επιπλέον, μετά από μία

οριακή γωνία, οι ενεργοποιητές των trackers δεν επανέρχονται στην

οριζόντια θέση. Το SMARTSENSING προστατεύει το MetaTracker από

τέτοιες συνθήκες.

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κάθε tracker είναι ηλεκτρικά αυτόνομο. Χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκή ισχύ και επικοινωνεί μέσω ασύρματης 

τεχνολογίας LoRa (χαμηλής ακτινοβολίας).

Ανεμόμετρο

Κεντρικός

Ελεγκτής

Modem-Router
Internet

Η/Υ 
Απομακρυσμένης 

ΠρόσβασηςGPS

Ασύρματος 
Πομποδέκτης

Ελεγκτής 
Tracker 01

Tracker 
01

Tracker 
02

Ελεγκτής 
Tracker 02

Ελεγκτής 
Tracker N

Tracker 
N

Διάγραμμα συστήματος εγκατάστασης MetaTracker



8 ΔΥΝΑΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΦΒ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Το συνεργείο καθαρισμού Φ/Β ενεργοποιεί τον

καθαρισμό λωρίδων (μεταξύ των τραπεζιών). Όταν η

λειτουργία καθαρισμού είναι ενεργοποιημένη, τα

τραπέζια της λωρίδας τίθενται σε προκαθορισμένη

κλίση, κατάλληλη για καθαρισμό (π.χ. μέγιστη κλίση

που βλέπει ανατολικά ή μέγιστη κλίση προς την

αντίθετη κατεύθυνση κ.λπ.).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Όταν τα οχήματα συντήρησης ή άλλος βαρύς

εξοπλισμός διέρχονται από μια λωρίδα, η Λειτουργία

Διέλευσης (Pass-Through Mode) ενημερώνει τους δύο

πίνακες παρακολούθησης λωρίδων να στραφούν

μακριά από τη λωρίδα διευκολύνοντας τη διέλευση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



Το κόστος επένδυσης ενός MetaTracker είναι περίπου 10%  

υψηλότερο από αυτό μιας σταθερής φωτοβολταϊκής  

εγκατάστασης ίσης δυναμικότητας, ενώ η αύξηση της  

παραγωγής ενέργειας κυμαίνεται περί το 25%. Ως 

αποτέλεσμα, εάν ένας επενδυτής διαθέτει άδεια σταθερού  

μεγέθους με ελκυστικό τιμολόγιο τροφοδοσίας, τότε ο  

επενδυτής μπορεί να επενδύσει περισσότερα χρήματα,  

απολαμβάνοντας καλύτερα IRR και NPV (δλδ. αποδόσεις,  

IRR: επιτόκιο απόδοσης επένδυσης και NPV: καθαρή αξία  

της όλης επένδυσης σε τωρινές τιμές).

Εάν ένας επενδυτής έχει σταθερό επενδυτικό κεφάλαιο ,  η 

εγκατεστημένη χωρητικότητα θα είναι περίπου 10%  

χαμηλότερη, αλλά η συνολική παραγωγή θα είναι 5% έως  

15% υψηλότερη, ωθώντας ξανά το IRR και το NPV της  

επένδυσης υψηλότερα. Ο σχεδιασμός του MetaTracker

βασίζεται στη συσσωρευμένη γνώση σχεδιασμού και  στην 

εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα. Κάθε λεπτομέρεια έχει 

σχεδιαστεί διεξοδικά  για να έχει τον ελάχιστο αντίκτυπο στο 

κόστος της  ηλεκτρικής ενέργειας (ισοσταθμισμένο, I-COE).

Η καμπύλη παραγωγής ενέργειας (απόδοση) ενός tracker  

είναι σχεδόν σταθερή σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε  

αντίθεση με μια σταθερή φωτοβολταϊκή εγκατάσταση  που 

παράγει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας το μεσημέρι. 

Σε πολλές χώρες, υπάρχει ήδη πλεόνασμα παραγωγής 

ενέργειας το μεσημέρι και έλλειψη παραγωγής ενέργειας το 

πρωί και το απόγευμα. Αυτό το φαινόμενο θα  ενταθεί τις 

επόμενες δεκαετίες. 

Επίσης, μετά το τέλος των  υφιστάμενων συμφωνιών 

αγοράς παραγωγής, οι ηλιακοί  παραγωγοί θα χάσουν το 

όφελος από το τιμολόγιο  τροφοδοσίας και θα πωλούν την 

παραγόμενη  ενέργεια σε  τιμές που καθορίζονται από τον 

ανταγωνισμό. Οι παραγωγοί των οποίων η καμπύλη 

παραγωγής των εγκαταστάσεων ταιριάζει καλύτερα με τη 

ζήτηση (δλδ. εγκαταστάσεις trackers) θα  έχουν πλεονέκτημα 

κατά τις διαπραγματεύσεις τιμών. Το  MetaTracker μειώνει 

την συνολική κεφαλαιακή δαπάνη  (ΣΚΔ) και το 

ισοσταθμισμένο κόστος παραγωγής  ενέργειας (ΙΚΠΕ), σε 

εγκαταστάσεις που εφαρμόζουν αποθήκευση  ενέργειας, 

καθώς η αύξηση των ωρών παραγωγής ισοδυναμεί με 

ανάλογη μείωση των αναγκών αποθήκευσης.

Ενισχύστε Τα Κέρδη Σας

Ετοιμαστείτε Για Τη Συνέχεια

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1969

ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ



ΤΟΥΡΚΙΑ – 1OMW

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1969



ΤΟΥΡΚΙΑ – 1OMW
ΟΨΕΙΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1969



ΘΗΒΑ – 1MW

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1969



ΦΩΚΙΔΑ – 500kW

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1969



ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1969

ΕΛΛΑΔΑ 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ



Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως δέσμευση τηςMetaloumin. Η
Metaloumin δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για: τυχόν λάθη που μπορεί να εμφανίζονται σε αυτό το έγγραφο, για την ακρίβεια, την επάρκεια ή
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1969

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Τύπος: Αυτόνομος, οριζόντιο μονοαξονικό

ηλιακό tracker (προσανατολισμός άξονα 

περιστροφής νότια προς βόρεια παράλληλα με 

το έδαφος). 

• Εύρος κίνησης: -47o έως +47o. 

• Μέγιστη επιφάνεια: 600 m2. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

• Πιθανές βάσεις: 

o Πασσαλόμπηξη

o Μπετόμπηξη

o Έρμα σκυροδέματος 

o Άμεση τοποθέτηση σε υποκείμενες 

κατασκευές 

• Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος κατά τη 

λειτουργία: 0,37m 

• Μέγιστο ύψος κατά τη λειτουργία: 3,41μ 

• Αναλογία κάλυψης εδάφους: ρυθμιζόμενο 

(συνιστάται 50%) 

• Μέγιστη κλίση πεδίου βορρά-νότου: 15ο

• Απεριόριστη ανατολικο-δυτική κλίση

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Αυτόνομος σχεδιασμός που χρησιμοποιεί 

ηλιακή ενέργεια 

• Περιλαμβάνεται συσσωρευτής 0,2kWh 

• Δεν χρειάζεται σύνδεση με το δίκτυο 

τροφοδοσίας 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ 

• Τύπος: Υδραυλικό 

• Συντήρηση: 

o Οπτική ετήσια επιθεώρηση 

o Το υδραυλικό λάδι και το φίλτρο αλλάζουν 

κάθε 5 χρόνια

ΕΛΕΓΧΟΣ 

• Μέθοδος παρακολούθησης: Αστρονομικός 

αλγόριθμος 

• Ακρίβεια παρακολούθησης: 1o

• Σύστημα μέτρησης: Κλινόμετρο 

• Οπισθοδρόμηση; Ναι 

• Παρακολούθηση και απομακρυσμένος 

χειρισμός: Πλήρης, σε πραγματικό χρόνο μέσω 

διαδικτύου 

• Plug & Play: χρησιμοποιεί GPS για χρόνο και 

τοποθεσία 

• Ασύρματη επικοινωνία, χωρίς ανάγκη 

καλωδίωσης 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• Ενεργά χαρακτηριστικά ασφαλείας (στοπ 

στοιβασίας) 

o Προστασία ταχύτητας ανέμου 

o Προστασία φορτίου χιονιού 

• Συνθήκες λειτουργίας: έως 50 km/h σε 

οποιαδήποτε γωνία παρακολούθησης και 

προσανατολισμό ανέμου 

ΔΟΜΗ 

• Κίνηση: Υδραυλικά μέρη προστατευμένα από 

το περιβάλλον. Δυνατότητα λειτουργίας σε 

περιβάλλον ερήμου και σε οποιονδήποτε 

συνδυασμό σκόνης και υγρασίας 

• Χαλύβδινα δομικά στοιχεία: Εν θερμώ 

γαλβανισμός 

• Αρθρώσεις: Σφαιρικά ρουλεμάν ανοξείδωτου 

χάλυβα ξηράς ολίσθησης (δεν απαιτείται 

συντήρηση) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20 oC έως 

+60 οC. 

• Εκτίμηση φόρτου χιονιού: 160kg/m2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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