
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάλληλη για όλους του φωτοβολταϊκούς συλλέκτες 

Ταχύτατη και εύκολη εγκατάσταση 

Χαλύβδινα στοιχεία µε εγγυήσεις που ξεπερνούν το χρόνο της επένδυσης 

Μεγάλη ευελιξία στη θεµελίωση και την οργάνωση των στοιχειοσειρών 

Οικονοµία σε υλικά, εργατικά κόστη και συντήρηση  
 

 

www.ptolemeo.com 

SUNFORMER 25 
Σταθερή βάση στήριξης για φωτοβολταϊκούς συλλέκτες 



 

  Χαρακτηριστικά   Πλεονεκτήµατα   Οφέλη 

• Ποικιλία τρόπου θεµελίωσης, σε 
βάθρο ή πασσάλους από 
οπλισµένο µπετόν, ή ακόµη και σε 
µεταλλικά στριφώνια (µέθοδος 
concretless). 

Προσαρµογή της εγκατάστασης ανάλογα µε τη 
φύση του εδάφους και τις προδιαγραφές του 
έργου. 

Ελεύθερη επιλογή της οικονοµικότερης και 
ασφαλέστερης µεθόδου αγκύρωσης. 

• Εξ ολοκλήρου χαλύβδινη κοχλιωτή 
κατασκευή χωρίς ίχνος 
ηλεκτροσυγκόλλησης. 

 

Σύνδεση των µεταλλικών µερών χωρίς τοπικές 
θερµικές παραµορφώσεις που ενοχλούν 
αισθητικά και ενέχουν τον κίνδυνο θραύσης. 

Άριστη σχέση  
Τιµής  / εγκατεστηµένο Watt. 

• Ελάχιστοι κωδικοί υλικών, παρά τη 
µεγάλη ποικιλία σύνθεσης µηκών. 

Γρήγορη και αλάνθαστη διεκπεραίωση των 
παραγγελιών 

Οικονοµία στη µελέτη, στη µεταφορά και 
στην εγκατάσταση. 

• Συνολικό µήκος συστοιχίας από 
2,5 έως 25 m µε διαβάθµιση 1,5m. 

Σχεδιασµός της εγκατάστασης χωρίς 
περιορισµούς και περιττές σπατάλες υλικών. 

Αποφυγή περιττών εξόδων, καλύτερη 
αξιοποίηση του οικοπέδου.  

• Η απόσταση των σηµείων 
συγκράτησης των Φ/Β πλαισίων 
από την άκρη των πλευρών είναι το 
¼ του µήκους.  

Είναι ο µοναδικός τρόπος πρόσδεσης που  
συµφωνεί µε τις προδιαγραφές των 
κατασκευαστών των Φ/Β πλαισίων. Καµία 
ανησυχία για έντονα καιρικά φαινόµενα.  

Τρόπος συγκράτησης αποδεκτός από κάθε 
ασφαλιστική εταιρία. 

• Μεγάλη χωρητικότητα πλαισίων σε 
µικρό αριθµό βάσεων. 

Έως και 11.000 Wp ανά συστοιχία 
στηριζόµενα σε 6 µόνο  πλαίσια. 

Οικονοµία στη θεµελίωση σε σχέση µε 
άλλα συστήµατα, της τάξης των 0.07 
Eυρώ/Watt 

• Σε µία πλήρη συστοιχία µπορούν 
να τοποθετηθούν έως και 48 Φ/Β 
κρυσταλλικά πλαίσια ισχύος  230 
Wp το καθένα. 

Τα υποπολλαπλάσια του 48 που είναι 8 ή 12 
ή 16 ή 24 Φ/Β πλαίσια, δηµιουργούν 
αυτόνοµες στοιχειοσειρές που συµφωνούν µε 
όλους σχεδόν τους τύπους των Inverters. 

Μεγάλη οικονοµία σε υλικά και εργασίες 
καλωδίωσης.  
Οικονοµικές λύσεις εποπτείας. 
Απόλυτη τάξη στα ηλεκτρικά κυκλώµατα µε 
αυτόνοµες στοιχειοσειρές που δεν 
µοιράζονται σε δύο ή περισσότερες 
συστοιχίες. 

• Το σύστηµα προσφέρει πολλούς 
βαθµούς ελευθερίας στη 
συναρµογή. 

Ελεύθερη, αδιαβάθµητη ρύθµιση καθ’ ύψος 
50 cm, κατά µήκος 30cm και κατά πλάτος 4cm 
µε άριστο αισθητικό αποτέλεσµα. 

Οικονοµία χρόνου στην κατασκευή, χάρις 
στη δυνατότητα να ξεπερνιούνται φυσικά 
εµπόδια ή αστοχίες στη θεµελίωση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπολογισµοί αντοχών µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων από το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης 



max 4500mm 4500 4500 4500 4500

max 1500max 1500

max 25000

 

  Χαρακτηριστικά   Πλεονεκτήµατα   Οφέλη 

• Ελάχιστη απόσταση πλαισίων από 
το έδαφος 70cm. 

Καθαρότερες επιφάνειες πλαισίων, χωρίς 
σκόνη και σκιάσεις από αγριόχορτα.  

Οικονοµία στη συντήρηση, 0.01 
Eυρώ/Watt. 

• Κυλινδρική επιφάνεια στην επάνω 
πλευρά των εγκάρσιων πλαισίων 
που επιτρέπει τη συναρµογή 
πλαισίων-τεγίδων σε γωνία 84 έως 
96 µοιρών. 

Εναρµόνιση µε την υπάρχουσα κλίση του 
εδάφους χωρίς επιµηκύνσεις και 
ιδιοκατασκευές  εκτός προδιαγραφών. 

Λιγότερες χωµατουργικές εργασίες, 
οικονοµία στη θεµελίωση. 

• Κατασκευή και κοχλιώσεις 
προστατευµένα όλα µε θερµό 
γαλβάνι. 

Εγγύηση αντοχής, που ξεπερνά τον χρονικό 
ορίζοντα της επένδυσης. 

Καµία ανάγκη αντικατάστασης ή επισκευής 
των µερών της εγκατάστασης καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής της. 

• Μοναδικός σχεδιασµός που 
επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη 
εγκατάσταση. 

Σύστηµα του οποίου η συναρµογή και η 
τοποθέτηση των πάνελ γίνεται από το έδαφος, 
χωρίς χρήση σκάλας 

Ασύγκριτα χαµηλό κόστος εγκατεστηµένου 
kW/ηµεροµίσθιο. 

∆εν απαιτείται ειδικευµένο προσωπικό. 

• Πρόβλεψη για τη στήριξη και την 
όδευση των καλωδίων των 
στοιχειοσειρών. 

Κοµψότητα και ευκολία στην εγκατάσταση  Αντοχή στο χρόνο, ταχύτητα εγκατάστασης. 

• Πρόβλεψη για τη στήριξη των 
Inverter στα φέροντα στοιχεία του 
συστήµατος µε ειδικά τεµάχια. 

Ευκολία στην κατασκευή, αποφυγή 
καταστροφής της γαλβανισµένης επιφάνειας 
λόγω τρυπηµάτων. 

Τοποθέτηση των Inverter στα επιθυµητά 
σηµεία, χωρίς ιδιαίτερο κόπο. 

• ∆υνατότητα παράδοσης των 
εγκάρσιων πλαισίων 
συναρµολογηµένων. 

Η µέθοδος αυτή, καθιστά το “Sunformer 25” 
µοναδικό και ασυναγώνιστο.  

 

Εξοικονόµηση  50%  του χρόνου 
εγκατάστασης.  

(Προϋπόθεση είναι να υπάρχουν ακριβείς 
τοπογραφικές µετρήσεις). 

• ISO 9001:2008 και CE για την 
κατασκευή 

Πιστότητα, ακρίβεια και επαναληψιµότητα 
στην κατασκευή. 

Συναρµογή των επιµέρους τµηµάτων 
αδιακρίτως παρτίδας και ηµεροµηνίας 
κατασκευής. 

• Αντοχές υλικών σύµφωνα µε τον 
Ευροκώδικα ΙΙΙ, εγκεκριµένο από 
την TUEV Hellas 

Πρόκειται για σύστηµα σχεδιασµένο, 
µελετηµένο και κατασκευασµένο στην Ελλάδα 
για τον Ελλαδικό χώρο.  

Πολλαπλάσια αντοχή σε σχέση µε  άλλα 
εισαγόµενα Ευρωπαϊκά συστήµατα. 
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www.ptolemeo.com  

Εργοστάσιο PTOLEMEO AE: 

ΒΙΠΕ ∆ράµας, 66100 ∆ράµα, 

Τηλ: 25210 81280,  

Fax: 25210 81290 

info@ptolemeo.com 

Αντιπρόσωπος Θεσ/νίκης:  

ΑΙΑΣ Τεχνική ΕΠΕ  

Τηλ:2310 501240 

 

Αντιπρόσωπος Κρήτης 
(Ηράκλειο): 

Going Green Energy  

Τηλ: 2810 285569 

 


