,

ΓΙΠΑΑΛΟ ΠΛΑΙΙΟ
Με 2 ζεηξέο από θσηνβνιηατθά panel 2 x 1 κέηξν :
GEO-F25.

(εηθόλα 1)

Ζ Βάζε ζηήξημεο ( GEO-F25 ) θσηνβνιηατθώλ αθνξά Γηπάζζαιν πιαίζην κε Παζζαιόκπεμε.
Eίλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζε 2 ζεηξέο θσηνβνιηατθώλ panel. Ζ Τππνπνηεκέλε
γσλία θιίζεο είλαη 250 θαη ράξε ζηηο νβάι νπέο ησλ θάζεησλ παζζάισλ πξνζαξκόδεηαη ζε
κηθξέο δηνξζώζεηο ηεο θιίζεο.
Τν Γίζηπιν πιαίζην απνηειείηαη από 2 θαηαθόξπθνπο νξζνζηάηεο θαη κηα θεθιηκέλε Γνθό γηα
ηελ ππνζηήξημε ησλ ηεγίδσλ.
1) Ο Δκπξόο πάζζαινο είλαη δηαηνκήο ηύπνπ C—120/55/28/ θαη πάρνπο 3 mm κε νιηθό
κήθνο 2000mm θαη ειεύζεξν ύςνο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (720mm). Πξνθύπηεη
από ιακαξίλα πιάηνπο 268 mm.
2) Ο Πίζσ πάζζαινο είλαη δηαηνκήο ηύπνπ C—86/42/18 θαη πάρνπο 3mm κε νιηθό κήθνο 3000
mm θαη ειεύζεξν ύςνο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (1650mm). Πξνθύπηεη από ιακαξίλα
πιάηνπο 188 mm.
3)Ζ Κεθιηκέλε Γνθόο είλαη δηαηνκήο ηύπνπ C—120/50/18 θαη πάρνπο 2,5mm κε κήθνο (3200
mm). Φέξεη νπέο ηύπνπ νβάι ζηελ πιεπξά πνπ ζπλδέεηαη κε ηνπο θάζεηνπο παζζάινπο θαζώο
θαη ζην άλσ κέξνο ηεο πνπ ζπλδένληαη νη ηεγίδεο. Πξνθύπηεη από ιακαξίλα πιάηνπο 240 mm

Oπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ Δηθόλα 2, αλαγξάθνληαη νη δηαζηάζεηο ησλ νπώλ ησλ θάζεησλ
παζζάισλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ θεθιηκέλε δνθό κε Βίδεο Μ 12 x 30 θαη κπνξνύλ λα
δηνξζώζνπλ ζθάικαηα έσο 35 mm.
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(εηθόλα 2)
Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1, ε θεθιηκέλε δνθόο έρεη κηθξόηεξν πξόβνιν ζην εκπξόο κέξνο απ΄
όηη ζην πίζσ κέξνο. Δπνκέλσο ε θνξά ηνπνζέηεζεο ηεο είλαη ζπγθεθξηκέλε σο πξνο ηνλ
πξνζαλαηνιηζκό.
Πξέπεη ε παζζαιόκπεμε λα γίλεηαη κε ηελ ζσζηή θνξά ησλ παζζάισλ σο πξνο ηνλ
πξνζαλαηνιηζκό όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 3 & 4.
Με απιή πξαθηηθή πξέπεη ην αλνηθηό κέξνο ησλ παζζάισλ ( C ) λα θνηηνύλ πξνο ηελ Γπηηθή
πιεπξά ηνπ νξίδνληα.
Ζ απόζηαζε κεηαμύ ησλ θέληξσλ ηνπ Δκπξόο θαη Πίζσ παζζάινπ νξίδεηαη ζηα 2025 mm γηα λα
επηηεπρζεί ε θιίζε ησλ 25 κνηξώλ.
Ζ Μέγηζηε απόζηαζε αλνίγκαηνο κεηαμύ ησλ πιαηζίσλ νξίδεηαη ζην max. 3400 mm

3

(εηθόλα 3)

4

(εηθόλα 4 )
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Oη πάζζαινη έκπεμεο θαζώο θαη ε θεθιηκέλε δνθόο παξάγνληαη από ράιπβα S 235 JR +AR __EN10025, o νπνίνο κεηά ηελ δηακόξθσζή ηνπ, γαιβαλίδεηαη ελ ζεξκώ ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ ISO1461. Tν πάρνο επηθάιπςεο ςεπδαξγύξνπ είλαη 70 κm θαη άλσ θαη εγγπάηαη ην κέγηζην όξην αληνρήο
ζηελ νμείδσζε κέρξη 20 ρξόληα (Δπξσθώδηθαο 3).
Οη ηεγίδεο δηαηνκεο -C- -80/40/15 θαη πάρνπο 2 mm, θαηαζθεπάδνληαη από γαιβαληζκέλν
ραιπβδνέιαζκα ζθιεξόηεηαο –S 320 θαη Ε-275 ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ-10346 κε θαηεξγαζίεο
ςπρξήο έιαζεο.
Παξάγνληαη ζε κήθνο 6000 mm,αιιά θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν επηζπκεηό, πξνζαξκνδόκελν ζηηο
απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδηώλ ησλ θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ. Δλώλνληαη κεησπηθά κεηαμύ ηνπο θαη ε
ζύλδεζε επηηπγράλεηαη κε ηελ παξεκβνιή ζπλδέζκνπ ηύπνπ Μαλζόλ (εηθνλα-5 )

(εηθόλα 5)
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Με 4 νπέο δηακέηξνπ Φ-14 mm αληίζηνηρεο ζηηο ηεγίδεο θαη ηα Μαλζόλ, θαη ε ζύζθημε επηηπγράλεηαη κε
βίδεο Μ 12Χ 30.
Όια ηα παξαπάλσ πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ην θσηνβνιηατθό πιαίζην πιεξνύλ ηεο αληνρέο ησλ
πξνδηαγξαθώλ ησλ εμήο θνξηίσλ :
1)Φνξηίν Χηνληνύ 0,80 ΚΝ/m2 θαη
2) Φνξηίν Αλέκνπ 27m/sec,
επεηξσηηθή δώλε πέξαλ ησλ 10 ρηιηνκέηξσλ από ηε ζάιαζζα (Δπξσθώδηθαο 1)
Για θοπηίο Ανέμος 33 m/sec, ΠΑΡΑΘΑΛΑΘΑ ΖΩΝΗ, η μελέηη πληπεί ηιρ
πποδιαγπαθέρ με ηιρ εξήρ διαθοπέρ.
α) Ο Εμππόρ πάζζαλορ είναι πιο ενιζσςμένορ ζε πάσορ (4mm ) και είναι διαηομήρ –C-120/55/28
β) Η Απόζηαζη μεηαξύ ηων πλαιζίων είναι max. 3000 mm ,ανηί 3400 mm όπωρ ζςμβαίνει ζηην
Ηπειπωηική μελέηη.

PULL OUT TEST
Τν βάζνο έκπεμεο ππνινγίδεηαη θαηόπηλ δνθηκώλ (pull out) πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ζπγθεθξηκέλν
έδαθνο θαη ζύκθσλα κε ηελ Σηαηηθή Μειέηε.
Οη πάζζαινη ζηελ ελ ιόγσ κειέηε έρνπλ βάζνο έκπεμεο 1350mm, o πίζσ πάζζαινο θαη 1280mm ν
εκπξόο πάζζζαινο.
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(εηθόλα 6)

ΤΛΙΚΑ ΤΝΓΔΔΩΝ
Σε όιεο ηηο ζπλδέζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη 2 ξνδέιεο, νη νπνίεο κπαίλνπλ, κηα ζην θεθάιη θαη κηα ζην
παμηκάδη ηεο θάζε βίδαο.
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Γηα ηελ ζύλδεζε ηεο θεθιηκέλεο κε ηελ Τεγίδα ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθό εμάξηεκα πνπ βηδώλεηαη
επάλσ ζηελ θεθιηκέλε κε βίδα Μ8 Χ 30 θαη ζθίγγεη ηελ ηεγίδα ράξε ζηελ εηδηθή δηακόξθσζε
ηεο, όπσο θαίλεηαη ζηηο εηθόλεο 7 & 8.
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(εηθόλα 7)

(εηθόλα 8)
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ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΔ ΡΑΒΓΟΙ ΣΗΡΙΞΗ
Χξεζηκνπνηνύληαη Γσληέο δηαηνκήο 30/30 κε 3mm πάρνο, θαη κήθνπο ζε max. αλάπηπγκα ησλ
πιαηζίσλ 3600mm.
Τνπνζεηνύληαη ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο θάζε ηξαπεδηνύ κε αληίξξνπε θνξά θαηεύζπλζεο ( βι.
εηθόλα 9 ) θαη ζηεξεώλνληαη κε βίδεο Μ8 x 30 ζηνπο πίζσ παζζάινπο θαη ζε απόζηαζε ηεο
θάησ νπήο πεξίπνπ 200mm από ην έδαθνο.

(εηθόλα 9)
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ΣΔΡΔΩΗ ΠΑΝΔΛ
Α) Γηα ηηο ελδηάκεζεο ζπλδέζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη :
 1 Δλδηάκεζν CLAMP Αινπκηλίνπ
 1 Βίδα Inox ALEN M8 x 40 θαη
 εμάξηεκα ζύζθημεο όπσο ηεο εηθόλαο 8.
αιιά κηθξόηεξνπ κεγέζνπο πξνζαξκνζκέλν ζηηο δηαζηάζεηο ηεο ηεγίδαο.
Β) Γηα ηηο αθξαίεο ζπλδέζεηο ρξεζηκνπνηείηαη



 1 Αθξαίν CLAMP Αινπκηλίνπ
 1 Βίδα Inox ALEN M8 x 20 θαη
ην αληίζηνηρν νκνίσο εμάξηεκα ζύζθημεο.

13

