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Το ValueTrack, είναι ένα απλό, τεχνολογικά ώριμο και 

δοκιμασμένο σύστημα Tracker για Φωτοβολταικά πάρκα.  Η 

μοναδική επιλογή Tracker για το πάρκο σας, στην 

ασυναγώνιστη τιμή  € 0,40 / W (κατ’ εκτίμηση). 

 

Webpage: www.arma-mechanics.com 

Επικοινωνία: sales@arma-mechanics.com 

τηλ: +30-6997-619111 

Το ValueTrack : 

 Φέρει 10 ή 12 panels σε landscape διάταξη 

 Διατίθεται σε μοναξονική (Ανατολή – Δύση) ή και 

διαξονική έκδοση 

 Χρειάζεται ένα (1) μόνο μοτέρ για την Α-Δ 

κίνηση, μέσω της σύζευξης των μονάδων με το 

μοναδικό σύστημα ValueDrive που εξασφαλίζει 

περιστροφή 240 ° 

 Η ανύψωση στη διαξονική έκδοση επιτυγχάνεται 

με αυτόματους υδραυλικούς κυλίνδρους 

 Εδράζεται σε βαρυτικές βάσεις οπλισμένου 

σκυροδέματος, απαλλάσοντας από θεμελιώσεις 

 Προσφέρει όδευση των καλωδιώσεων μέσω 

συνδετηρίων δοκών, απαλλάσοντας απ’ τα 

υπόγεια δίκτυα σωληνώσεων - φρεατίων 

 Ανιχνεύει το σημείο μέγιστης φωτεινότητας, 

εξοικονομώντας κινήσεις     

 Εξασφαλίζει απόδοση + 35% πάνω απ’ τα 

σταθερά και + 20% απ’ τα οριζόντια μονοαξονικά 

Από σκελετό γαλβανισμένου χάλυβα, διαθέτει μελέτη 

Στατικής Επάρκειας (EC 1,3,8 και ΕΑΚ 2008) 

Ενσωματώνει αντικεραυνική προστασία 

Τοποθετείται και σε επικληνή εδάφη (έως 10 % κλίση). 

Χωρίς οικοδομική άδεια (ύψος 2.5 m). 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

Μεταλλική Κατασκευή 

Υλικό   : Χάλυβας St37 γαλβανισμένος εν θερμώ 

Διαστάσεις : Υψος 2.1 m, Πλάτος 5.1 m  

Βάρος   : 300 Kgr ανά μονάδα 

 

Βάση Σκυροδέματος 

Υλικό   : Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

Διαστάσεις : Υψος 40 cm, Εμβαδόν 2.56 m2   

Βάρος  : 2.5 tn 

 

Σύστημα ValueDrive & Συνδετήρια δοκός 

 Σύστημα προσαρμογής 2 σημείων για τη 

μετατροπή της παλινδρομικής κίνησης της δοκού 

σε περιστροφική κίνηση του ιστού κατά 240 °. 

 Οδευση καλωδίων δια της κοίλης κινητήριας δοκού 

 Προσαρμογή της δοκού υπό γωνία ±10°, 

επιτρέποντας  τοποθέτηση και σε επικληνή εδάφη. 

 

Μέθοδος Προσανατολισμού – Κίνησης 

 Στόχευση του σημείου μέγιστης φωτεινότητας με 

χρήση αισθητήρων και PLC.  

 Κίνηση με 1 μοτέρ 230 V για όλο το πάρκο. 

Εννιαία υδραυλική ανύψωση στην 2Χ έκδοση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικονομικά Επένδυσης 

 Ασυναγώνιστο κατ’ εκτίμηση κόστος € 0.40 / W 

στην 1Χ έκδοση, λόγω του πρωτοποριακού 

συστήματος ValueDrive. 

 Εξοικονόμηση κόστους και αποφυγή περιπλοκών 

υπόγειου δικτύου . 

 Χωρίς Οικοδομική Αδεια. 

 IRR > 50 % στην αντικατάσταση Σταθερών 

Βάσεων πάρκων με FIT 

www.arma-mechanics.com,  30-6997-619111, 

sales@arma-mechanics.com 
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