
Giải Pháp Mặt Đất Goldsolar

Hệ Thống 2V Goldsolar

Bằng cách sử dụng nền móng bê tông hoặc đóng cọc, các
hệ thống gắn trên mặt đất  có thể được xây dựng Goldsolar
trên hầu hết mọi chất nền. Ví dụ, cũng trên các khu vực 
chuyển đổi. Trong kế hoặch của mọi hệ thống, chúng tôi tập 
trung vào an toàn cấu trúc và chúng tôi phát triển chúng riêng 
lẻ trên cơ sở phần mềm cấu trúc và phân �ch. Mọi hệ thống 
đều được tối ưu hóa để đáp ứng các điều kiện của địa điểm 
và tải trọng gió và tuyết chiếm ưu thế ở đó, cũng như thành 
phần riêng của mặt đất. Các hệ thống có thể dễ dàng được 
cài đặt cấp xuống mặt đất. Do đó, hệ thống lắp đặt năng lượng
mặt trời của chúng tôi linh hoạt theo yêu cầu của bạn

  

Hệ thống giá đỡ  cho nền móng bê tôngGoldsolar
Thân thiện với lắp đặt nhờ các thành phần phối hợp
lý tưởng
Lập kế hoặch và thống kê riêng cho từng hệ thống
Tỷ lệ hiệu suất giá rất hấp dẫ
Độ bền cao và độ tin cậy, khả năng chống gió lên tới 120km/h

Dữ Liệu Kỹ Thuật
Lĩnh vực ứng dụng bộ gắn đất, Hầu như tất cả các loại đất
Thích hợp cho tất cả các loại mô đun tiêu chuẩn
Định hướng mô đun 2 x ngang / 4 x dọc
Vật liệu Nhôm AL6005-T5, thép mạ kẽm
Kết nối vít thép không rỉ M8
Nguyên lý tĩnh tính toán theo kích thước Eurocode9 và thiết 
kế khung nhôm - Chiều rộng khoảng cách 3-4m
Bảo Hành 10 Năm
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