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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ELVAN 

Η ELVAN προσφέρει στην αγορά μια βελτιστοποιημένη σταθερή βάση 

στήριξης, που αποτελεί ένα πιο ανθεκτικό ευέλικτο και αποδοτικό προϊόν, 

ικανοποιώντας έτσι τις νέες απαιτήσεις των πελατών μας. 

Η ELVAN διαθέτει τις πιστοποιήσεις CE, ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004, οι οποίες βεβαιώνουν την άριστη ποιότητα στην ανάπτυξη 

των προϊόντων μας, καθώς και το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και τη 

συνεισφορά στην αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.  

ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Η ELVAN Α.Β.Ε.Ε. είναι μια Ελληνική βιομηχανία με ιστορία άνω των 40 ετών, και μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές 

εταιρίες σχεδιασμού και κατασκευής, εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, πιστοποιημένης ποιότητας σχαρών καλωδίων και συστημάτων 

στήριξης. 

Η εταιρία μας, με προσήλωση και αφοσίωση στα θέλω των πελατών μας και με στόχο την υλοποίηση των ποικίλων αναγκών και 

ζητήσεων, προσφέρει μια σειρά από επιπρόσθετες υπηρεσίες: 

 Μελέτη των έργων του κάθε πελάτη βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (χωροθέτηση, διαστασιολόγηση, σχεδιασμός 

κλπ.) 

 Υποστήριξη και διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν την εκτέλεση του έργου, θέτοντας στη διάθεσή σας εξειδικευμένο 

προσωπικό 

 Μηχανική εγκατάσταση του έργου (πασαλόμπηξη, στήσιμο βάσης, τοποθέτηση πανέλων) 

ΜΟΝΟΥ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ: Ικανή να υποστηρίξει μέχρι και 2 πλαίσια σε κάθετη 

διάταξη ή 3 σε οριζόντια. 

ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ: Ικανή να υποστηρίξει μέχρι και 3 πλαίσια σε κάθετη 

διάταξη ή 6 σε οριζόντια. 

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 

Λύσεις για Σταθερές Βάσεις 

Στήριξης ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ, 

ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ και 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ 

Η εταιρία μας έχει ξεκάθαρο προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη. 

Με σκοπό να ικανοποιήσουμε τις διάφορες ανάγκες που μπορούν να 

παρουσιάσουν οι πελάτες μας, παρέχουμε: 

 Προσαρμογή του σχεδίου της βάσης στήριξης στις ανάγκες του 

έργου, τόσο από την άποψη των δομικών φορτίων όσο και από 

αυτήν του ηλεκτρικού διαγράμματος. 

 Υποστήριξη και διαχείριση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την 

εκτέλεση έργων πολιτικού μηχανικού, χαμηλής τάσης, μέσης τάσης 

και διαμόρφωσης των φωτοβολταϊκών πάνελ και αντιστροφέων, 

θέτοντας το τεχνικό τμήμα της εταιρίας στη διάθεση των πελατών της. 

 Προσαρμογή στις ανάγκες της διαχείρισης έργου προγραμματίζοντας τις 

παραδόσεις ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και 

αναλαμβάνοντας τη διαχείριση του εφοδιασμού και την υποστήριξη με 

τρόπο ολοκληρωμένο και συντονισμένο. 



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο σκελετός αποτελείται από προφίλ 

τύπου C κομμένα επί παραγγελία για την 

εύκολη συναρμολόγησή τους με βίδες. 

Χάρη στο χαμηλό βάρος τους όλα τα 

εξαρτήματα μπορούν να μεταφερθούν 

εύκολα από το προσωπικό. Με τον 

τρόπο αυτό μειώνεται δραστικά ο χρόνος 

εγκατάστασης. 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Οι ράβδοι καταλαμβάνουν πολύ μικρό 

χώρο, μειώνοντας έτσι τα κόστη μεταφο-

ράς. 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Τα προφίλ του σκελετού είναι κατασκευ-

ασμένα από ατσάλι προγαλβανισμένο ή 

γαλβανισμένο εν θερμώ σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 1461:2009, ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του έργου. Οι βίδες που 

χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση 

του σκελετού φέρουν αντιδιαβρωτική 

επίστρωση Dacromet ή είναι από ανοξεί-

δωτο ατσάλι. 

Επειδή δεν είναι αναγκαίο να γίνουν 

οπές ή τομές στο έργο, διευκολύνονται οι 

εργασίες συναρμολόγησης και αποφεύ-

γονται τυχόν κίνδυνοι διάβρωσης. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 

ΤΥΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Οι βάσεις είναι σχεδιασμένες για εγκατά-

σταση πάνω σε προφίλ εισηγμένα απευ-

θείας στο έδαφος, αν και, στα μέρει 

εκείνα όπου αυτό δεν είναι δυνατό εξαιτί-

ας των χαρακτηριστικών του εδάφους, 

μπορούν να εγκατασταθούν επίσης 

πάνω σε μικροπασσάλους σκυροδέμα-

τος. 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑ-

ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Διαθέτουμε βάσεις στήριξης μονού 

ορθοστάτη ικανές να υποστηρίξουν 2 

φωτοβολταϊκά πάνελ σε κάθετη διάταξη 

και μέχρι 3 πάνελ οριζόντια, καθώς και 

βάσεις διπλού ορθοστάτη που μπορούν 

να φέρουν 3 πάνελ σε κάθετη διάταξη 

και μέχρι 6 οριζόντια. Το εύρος της 

κλίσης των βάσεων είναι 0° μέχρι 45°. 

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ Φ/Β ΠΑΝΕΛ 

Η εγκατάσταση των πάνελ στη βάση 

γίνεται χρησιμοποιώντας σφικτήρες 

αλουμινίου. Το σύστημα που έχει σχεδια-

στεί επιτρέπει την εγκατάσταση πάνελ 

οποιουδήποτε τύπου, καθώς δεν είναι 

απαραίτητο να πραγματοποιούνται 

διατρήσεις στα υλικά. 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα έτσι 

ώστε να αντέχουν τα φορτία ανέμου και 

χιονιού που καθορίζουν οι ισχύοντες 

κανονισμοί στις περιοχές εγκατάστασης. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γωνία προσανατολισμού Καθορίζεται από τον πελάτη (από 0° μέχρι 45°). 

Δυνατότητες διάταξης Φ/Β 

πλαισίων και σχεδιασμός 

βάσης 

Μέχρι 3 κάθετες σειρές. 

Μέχρι 6 οριζόντιες σειρές. 

Ελάχιστη απόσταση του 

πλαισίου από το έδαφος 

Μεταβλητή απόσταση, ρυθμιζόμενη από τον πελάτη. 

Αντοχές υψομετρικής 

διαφοράς 

Πολυγωνική προσαρμογή στο έδαφος. Ανοχή 

υψομετρικής διαφοράς από τη θεμελίωση ±20cm. 

Αντιδιαβρωτική επεξεργασία Σκελετός από ατσάλι προγαλβανισμένο ή 

γαλβανισμένο εν θερμώ. 

Συναρμολόγηση πλαισίων Με ειδικά εξαρτήματα από αλουμίνιο. 

Αποδεκτοί τύποι Φ/Β πάνελ Παντός τύπου Φ/Β πάνελ. 

Αγκύρωση στο έδαφος Πέλμα σκυροδέματος, επιφανειακό ή με 

μικροπασσάλους. Μεταλλική γεώβιδα. 

Έμπηξη. 

Πληροί τα πρότυπα EC, ASCE, AS NZS, CFE, IS NCH, SANS. 

Δυναμικότητα φορτίου Μοντέλα που έχουν ανθεκτικότητα μέχρι 

5.000N/m2. 

 

Έλεγχος επαλήθευσης 

της σταθερής δομής 

μέσω ειδικού 

λογισμικού 

 

 

 



ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ 

ΜΟΝΟΥ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 

2 πλαίσια σε κάθετη διάταξη 3 πλαίσια σε οριζόντια διάταξη 

ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 

3 πλαίσια σε κάθετη διάταξη 4 ή 6 πλαίσια σε οριζόντια διάταξη 
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