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Η Βάςθ ςτιριξθσ ( GEO-F25 ) φωτοβολταικϊν αφορά διπάςςαλο πλαίςιο με 
παςςαλόμπθξθ. Eίναι  ςχεδιαςμζνο για τθν τοποκζτθςθ ςε 2 ςειρζσ Φ/Β πάνελσ.  
Η Τυποποιθμζνθ γωνία κλίςθσ είναι 250 και χάρθ ςτισ οβάλ οπζσ των κάκετων 
παςςάλων προςαρμόηεται ςε μικρζσ διορκϊςεισ τθσ κλίςθσ. 

Το Δίςτθλο πλαίςιο αποτελείται από 2 κατακόρυφουσ  ορκοςτάτεσ  και  μια 
κεκλιμζνθ Δοκό για τθν υποςτιριξθ των τεγίδων. 

1) Ο Εμπρόσ πάςςαλοσ είναι διατομισ τφπου C—120/55/28/ και  πάχουσ 3 mm 
με ολικό μικοσ 2000mm και ελεφκερο φψοσ ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ 
(720mm).Ρροκφπτει από λαμαρίνα πλάτουσ __268 mm. 

2) Ο Ρίςω πάςςαλοσ είναι  διατομισ τφπου C—86/42/18 και πάχουσ 3mm με 
ολικό μικοσ  3000 mm και ελεφκερο φψοσ ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ  
(1650mm). Ρροκφπτει από λαμαρίνα πλάτουσ__188 mm. 

3) Η Κεκλιμζνθ Δοκόσ  είναι διατομισ τφπου C—120/50/18 και πάχουσ 2,5mm με 
μικοσ  (3200 mm). Φζρει οπζσ τφπου οβάλ ςτθν πλευρά που ςυνδζεται με τουσ 
κάκετουσ παςςάλουσ κακϊσ και  ςτο άνω μζροσ τθσ που ςυνδζονται οι τεγίδεσ. 
Ρροκφπτει από λαμαρίνα πλάτουσ__240 mm. 

Ππωσ φαίνεται ςτθν (εικόνα 1). Η κεκλιμζνθ δοκόσ ζχει μικρότερο πρόβολο ςτο 
εμπρόσ  μζροσ απϋ ότι ςτο πίςω μζροσ. Επομζνωσ θ φορά τοποκζτθςθσ τθσ είναι 
ςυγκεκριμζνθ ωσ προσ τον προςανατολιςμό. 

 

EIKONA—1 
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Oπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω ( Εικόνα.2) αναγράφονται οι διαςτάςεισ των 
οπϊν  των  κάκετων παςςάλων, οι οποίοι ςυνδζονται με τθν κεκλιμζνθ δοκό με 
Βίδεσ Μ 12 χ 30 και μποροφν να διορκϊςουν ςφάλματα ζωσ 35 mm. 

 

EIKONA—2 

Ρρζπει θ παςςαλόμπθξθ να γίνεται με τθν ςωςτι φορά των παςςάλων ωσ προσ 
τον προςανατολιςμό όπωσ φαίνεται ςτισ (εικόνα 3, εικόνα 4). 

Με απλι πρακτικι πρζπει το ανοικτό μζροσ των παςςάλων ( C )  να κοιτοφν προσ 
τθν Δυτικι πλευρά του ορίηοντα. 
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Η απόςταςθ μεταξφ των κζντρων του Εμπρόσ και Ρίςω παςςάλου ορίηεται ςτα 
(2025 mm) για να επιτευχκεί θ κλίςθ των 25 μοιρϊν. 

Η Μζγιςτθ απόςταςθ ανοίγματοσ μεταξφ των πλαιςίων ορίηεται ςτο max .3400 
mm 

 

EIKONA—3 
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EIKONA—4 

 

Oι πάςςαλοι ζμπθξθσ κακϊσ και θ κεκλιμζνθ δοκόσ παράγονται από χάλυβα S 235 
JR +AR __EN-10025, o οποίοσ μετά τθν διαμόρφωςθ, του γαλβανίηεται εν κερμϊ 
ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO- 1461. Tο πάχοσ επικάλυψθσ ψευδαργφρου είναι 
70 μm και  άνω και εγγυάται το μζγιςτο όριο αντοχισ ςτθν οξείδωςθ μζχρι 20 
χρόνια  (Ευρωκϊδικασ  3). 

Οι τεγίδεσ  διατομισ  -C- -80/40/15  και πάχουσ 2 mm, καταςκευάηονται από 
γαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα ςκλθρότθτασ –S 320 και Ζ-275 ςφμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ-10346 με κατεργαςίεσ ψυχρισ ζλαςθσ. 

Ραράγονται  ςε μικοσ 6000 mm,αλλά και ςε οποιοδιποτε άλλο επικυμθτό ςτισ 
απαιτιςεισ των τραπεηιϊν  των Φ/Β πάρκων.  Ενϊνονται μετωπικά μεταξφ τουσ 
και θ ςφνδεςθ επιτυγχάνεται  με τθν παρεμβολι ςυνδζςμου τφπου Μανςόν 
(εικόνα-6) 

 



 Ελλθνικι Σωλθνουργία Α.Ε.Β.Ε. 
+30 (22620) 59388    +30 6978-991400     geosolsa@gmail.com 

 6 

 

EIKONA—5 

 

Με 4 οπζσ διαμζτρου Φ-14 mm αντίςτοιχεσ ςτισ τεγίδεσ και τα Μανςόν και θ 
ςφςφιξθ επιτυγχάνεται  με βίδεσ Μ 12Χ 30. 

Πλα τα παραπάνω υλικά που απαρτίηουν το Φ/Β Ρλαίςιο πλθροφν τθσ αντοχζσ 
των προδιαγραφϊν των εξισ φορτίςεων. 

1)Φορτίο Χιονιοφ 0,80 ΚΝ/m2 και 2) Φορτίο Ανζμου 27m/sec. Hπειρωτικι ηϊνθ 
πζραν  των 10 χιλιομζτρων από τθ κάλαςςα (Ευρωκϊδικασ 1). 

Για φορτίο Ανζμου 33 m/sec, ΠΑΡΑΘΑΛΑΙΑ  ΖΩΝΗ, η μελζτη πληρεί τισ  

προδιαγραφζσ με τισ εξήσ διαφορζσ. 

α) Ο Εμπρόσ πάςςαλοσ είναι πιο ενιςχυμζνοσ ςε πάχοσ (4mm )και είναι διατομήσ 
–C-120/55/28 

β)Η Απόςταςη μεταξφ των πλαιςίων είναι max. 3000 mm ,αντί  3400 mm όπωσ 
ςυμβαίνει ςτην Ηπειρωτική μελζτη. 
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PULL OUT TEST………. 

Το βάκοσ ζμπθξθσ υπολογίηεται κατόπιν δοκιμϊν (pull out)  που πραγματοποιοφνται 
ςτο ςυγκεκριμζνο ζδαφοσ και ςφμφωνα με τθν Στατικι Μελζτθ. 

Οι πάςςαλοι ςτθν εν λόγω μελζτθ ζχουν βάκοσ ζμπθξθσ 1350mm, o πίςω πάςςαλοσ 
και 1280mm ο εμπρόσ πάςςςαλοσ. 

 

EIKONA—6 

 

ΥΛΙΚΑ  ΥΝΔΕΕΩΝ 

Σε όλεσ τισ ςυνδζςεισ χρθςιμοποιοφνται 2 ροδζλεσ, οι οποίεσ μπαίνουν, μια ςτο 
κεφάλι και μια ςτο παξιμάδι τθσ κάκε βίδασ (εικόνα  7, πίνακασ  1). 
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EIKONA—7 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ - 1 
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Για τθν ςφνδεςθ τθσ κεκλιμζνθσ με τθν Τεγίδα χρθςιμοποιείται ειδικό εξάρτθμα 
που βιδϊνεται επάνω ςτθν κεκλιμζνθ με βίδα Μ8 Χ 30 και ςφίγγει τθν τεγίδα 
χάρθ ςτθν ειδικι διαμόρφωςθ τθσ, όπωσ φαίνεται ςτισ εικόνεσ 8,9. 

 

EIKONA—8 

 

EIKONA—9 
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ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ  ΑΒΔΟΙ ΣΤΗΙΞΗΣ 

Χρθςιμοποιοφνται  Γωνιζσ διατομισ 30/30 με 3mm πάχοσ, και μικουσ ςε max. 
Ανάπτυγμα των πλαιςίων 3600mm. 

Τοποκετοφνται ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ κάκε τραπεηιοφ με αντίρροπθ φορά 
κατεφκυνςθσ, βλ. εικόνα 8  .Και ςτερεϊνονται με βίδεσ Μ8χ 30 ςτουσ πίςω 
παςςάλουσ και ςε απόςταςθ τθσ κάτω οπισ περίπου 200mm από το ζδαφοσ. 

 

EIKONA—10 

 

ΣΤΕΕΩΣΗ  ΡΑΝΕΛΣ 

Α) Για τισ ενδιάμεςεσ ςυνδζςεισ χρθςιμοποιοφνται—1 Ενδιάμεςο CLAMP 
Αλουμινίου__1 Βίδα Inox ALEN M8 x 40  και εξάρτθμα ςφςφιξθσ όπωσ τθσ 
εικόνασ 7.αλλά μικρότερου μεγζκουσ προςαρμοςμζνο ςτισ διαςτάςεισ τθσ 
τεγίδασ. 

Β) Για τισ ακραίεσ ςυνδζςεισ χρθςιμοποιείται __1 Ακραίο CLAMP Αλουμινίου__1 
Βίδα Inox ALEN M8 x 20 και το αντίςτοιχο ομοίωσ εξάρτθμα ςφςφιξθσ.  


