
شرکت مهرآفریدسازه پارسیان در زمینه انرژى هاى تجدیدپذیر بخصوص خورشیدى و بادى پا به عرصه فعالیت گذارده است.
این شرکت از بهم پیوستن دو شرکت نیروسازه پرند که در زیرساخت  صنعت برق بیش از دو دهه سابقه فعالیت درخشان  
داشته و همچنین شرکت مهندسین مشاور صالحى درآلمان با رویکرد تخصصى در زمینه انرژى هاى تجدید پذیر خورشیدى 
و بادى، بسترهمکارى نزدیکى را با پیشروان صنعت تجدید پذیر دنیا، به ارمغان آورده است. و در زمینه انتقال دانش از شرکت 

هاى آلمانى به شرکت هاى ایرانى نقش بسزایى تا به امروز ایفا نموده است.
اساس کار مهرآفرید سازه پارسیان بر قابلیت، توانایى طراحى و ساخت استراکچرهاى خورشیدى با کیفیت باال و طول عمرباال 
و همچنین با بهره گیرى از آلومینیوم در ساخت، موجب سهولت نصب و دقت باال و در نتیجه کاهش زمان و هزینه ى نصب و 

راه اندازى مى گردد.

مدل استراکچر تک پایه کوبشى:
پرکاربرد ترین نوع استراکچر در احداث نیروگاه هاى خورشیدى مى باشد.

1-  سادگى بسیار باال در نتیجه نصب آسان
2-  زمان کوتاه نصب و به طبع کاهش هزینه چشم گیر اجرا پروژه

3-  قابلیت نصب پانل ها با ابعاد مختلف به علت استفاده از ریل آلومینیوم 
4- تغییر زاویه به صورت کامل تا بیش از 20 درجه

5- طول عمر باال به علت پوشش گالوانیزه گرم با ضخامت استاندارد
6- عدم استفاده از جوش در کل سازه

7- قابلیت گسترش استرینگ بدون محدودیت

براى اولین بار در ایران توسط شرکت مهرآفرید سازه پارسیان تولید شده است.
1-  مناسب براى نصب در مناطق صاف بخصوص پشتبام هاى تخت مى باشد.

2-  زیبایى و دوام باال بیش از ده سال گارانتى 
3-  بسیار سبک ،1 کیلو وات 15 تا 20 کیلوگرم وزن سازه مى باشد.

4-  نصب آسان به علت مونتاژ قبل ارسال در کارخانه 
5-  نصب 2,5 کیلووات تنها با بستن چند پیچ

6-  قابلیت تنظیم زاویه از 24درجه تا 39 درجه
7-  قابلیت اتصال بسیار راحت به بتن

8-  حمل بسیار راحت و کم حجم به علت سبکى سازه
9-  خاصیت پوشش دهى تمامى ابعاد پنل ها 

10-  استفاده از گیره هاى آلومنیومى براى فکس کردن پنل ها
11-  قیمتى بینظیر و کامال اقتصادى

12-  تحویل آنى به علت وجود سازه از پیش تهیه شده در انبار کارخانه

1-  مناسب براى سطح صاف
2-  استحکام باال

3-  با قابلیت تنظیم زاویه
4-  قابلیت نصب پنل ها با ابعاد مختلف

5-  نصب آسان به علت مونتاژ قبل ارسال در کارخانه
6-  زیبایى و دوام باال

1-  استفاده از فوم مخصوص به منظور جلوگیرى از آسیب به بام منازل،
 پوشش  دهى ناهموارى هاى کوچک روى بام ها و سر نخوردن سازه

2-  اتصال راحت و در صورت نیاز تحویل به صورت از پیش مونتاژ شده
3-  امکان اتصال پشت سرهم و بدون نیاز به بتن و وزنه براى جلوگیرى از باد

4-  استحکام باال وحمل بسیار آسان
5- باقابلیت تنظیم زاویه 

6-  زیبا و دوام باال    

استراکچر دوپایه کوبشى:
1-  سادگى در نصب و حداکثر استحکام و طول عمر باال

2-  چهار ردیف پنل به صورت افقى
3-  قابلیت نصب پنل ها با ابعاد مختلف

4-  پایدارى زاویه به علت 2 پایه بودن سیستم
5-  تمامى مقاطع پروفیل گالوانیزه گرم با ضخامت استاندارد

مطـالعـات امکـان سـنجى
برنـامه ریزى اولیـه اقتصادى
ارائه طرح اولیه و اخذ مجوزها

مـدیریت برنـامه زمـان بندى
سـاخت و تـامین تـجهیـزات 

مـدیـریـت و اجـزا پـروژه
استفاده از متخصصین داخلى و آلمانى در تمامى مراحل پروژه

دربـاره مـا

تک پایه نیروگاهى :

تمام آلومینیوم :

آهنى    آلومینیوم :

: Snowflake

دو پایه نیروگاهى :

استـراکچـر نیـروگـاهى

استـراکچـرخـانـگى

روش و سیستم کارى



مهرآفرید سـازه پارسیان
تولیدکننده استراکچرهاى خورشیدى با آلومینیوم براى اولین بار در ایران

کارخانه : تهران، شهرك صنعتى پرند، انتهـاى بلـوار صنعتگـران، پـالك 1
کدپستى : تلفن :

فاکس :
علیزادههمراه :

صالحى

3761415386 021-56418856-61

0912-7896474
9010415-0910همراه :

021-56418862
www.mehrafaridsazeh.com
info@mehrafaridsazeh.com

سیستم موردنظر، مجموع کاملى از یک نیروگاه متصل به شبکه On Grid خانگى است که در توان 5،10،20 کیلو وات ارائه مى گردد و به صورت 
بهینه ترین و اقتصادى ترین مدل براى هر منطقه به همراه گزارش فنى (Pvsyst) طراحى شده است و همچنین قابلیت تغییر طبق سفارش 

شما را دارا مى باشد.
سازه با توان KW 2,5 مجزا نسبت به یکدیگر به ابعاد  m 3.5*4.2  دیده شده است و  8 پنل بر روى هر جفت قرار مى گیرد.

اجزا تشکیل دهنده پک خانگى :
1-   استراکچر آلومینیومى

2-  پنل خورشیدى
3- اینورتر

4- تابلو AC و DC و متعلقات کامل
5- کابل و کانکتور

کلید در دست :
طراحـى و احداث یک پـروژه نیروگـاه خورشیـدى از صفـر تا صـد

مشـاوره، طراحـى و اجـرا بـا همکـارى تیم هاى متخصص آلمـانى

امکانات ساخت سازه با رعایت استانداردهاى روز دنیا با بهترین کیفیت

بیش از دو دهه فعالیت در زیرساخت صنعت برق  و دارا بودن تاییدیه از تمامى مراجع ذیربط

پـک خـانـگى


