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BRATRACKER
MONOFILEIRA
Solução Estrutural de
Seguidor Solar Monofileira
para Geração de Energia Solar

Uma empresa 100% brasileira

Empresa Filiada

BRATRACKER
MONOFILEIRA
O BRATRACKER MONOFILEIRA é o mais novo produto da
Brametal para o mercado de energia solar. Sem necessidade
de soldas em campo ou ferramentas especiais, o sistema comporta até 90 painéis em retrato (vertical) sendo compatível
com diversos tipos de painéis, inclusive os bifaciais. Utiliza um
acionamento com Motor DC, em conjunto com a utilização de
bateria e Comunicação Wireless (Zigbee), não necessitando de
infraestrutura elétrica para sua instalação em campo.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
BRATracker Monofileira
Seguidor solar

Eixo simples horizontal com uma fileira

Inclinações atendidas

Entre -55° e +55º

Características seguidor

Comporta até 90 painéis

Orientação dos painéis

Retrato (vertical)

Opções de fundação

Perfil metálico cravado no solo ou fundações em concreto

Altura dos painéis em relação ao
solo

1,50 metro, com o painel na posição horizontal 0º

Material para os perfis

Aço estrutural (ASTM A36, ASTM A572-G50 ou equivalentes)

Material para os parafusos

Aço galvanizado a fogo

Normas atendidas para itens de
projeto

NBR 8800, NBR 14762 e AISI S100

Velocidade de vento

Todas as regiões do Brasil, de acordo com a NBR6123

Acabamento/proteção

Galvanização a fogo, por processo próprio Brametal (ASTM A123 e ASTM A153)

Método de instalação

Montagem em campo sem utilização de soldas, respeitando métodos
homologados por fabricantes de placas

Declividade Norte/Sul

Inclinação máxima permitida de até 15%. Mudanças de inclinação entre
duas estacas consecutivas podem ser de até ± 0,5%

Declividade Leste/Oeste

Inclinação ilimitada

Mecanismo

Motor DC, módulo de giro com redução

Controlador

Auto alimentado por painel fotovoltaico externo e bateria de backup,
comunicação sem fio Zigbee em campo

Algoritmo de rastreamento para
seguidor solar

SPA, baseados na posição de GPS, hora do dia e backtracking 3D (evitando
sombreamento de painéis)

Posição de descanso noturna

Configurável dependendo das necessidades do cliente

Proteção para altas velocidades
de vento

Sim. Utilização de anemômetro. O seguidor se move automaticamente para
inclinação de segurança.

Garantia

• Estrutura: 10 anos
• Automação: 5 anos
• Galvanização: de 5 a 30 anos, dependendo da classificação do ambiente
de instalação, de acordo com as Normas ISO 9223 e 9224, contados a
partir da entrega dos produtos.
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SISTEMA DE AUTOMAÇÃO BRATRACKER
Automação e controle

TCU

O sistema de automação utilizado nos trackers mono e bifileira Brametal se dá através de comunicação Zigbee e utilizando 3
componentes principais a NCU, a TCU e RSU.

A TCU (Unidade de Controle Tracker) é a
responsável pelo comando de um tracker,
executando algoritmos que determinam o
melhor ângulo para rastreamento solar e o
controle do motor redutor para posicionar
o tracker.

Principais características:
NCU

• Alimentação: autoalimentada, possui bateria
interna de 6A/h e painel fotovoltaico próprio, o
que lhe confere autonomia da rede elétrica do
parque solar.
• Comunicação: Zigbee, não necessita de
cabeamento de comunicação.
• Montagem: Fixada diretamente no tubo do
próprio tracker.

RSU

TCU

TCU

TCU

TCU
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SISTEMA DE AUTOMAÇÃO BRATRACKER
NCU

RSU

A NCU (Unidade de Controle de Rede), implementa um gateway entre a rede Zigbee
dos trackers e a rede ethernet, possibilitando
o monitoramento local via software Scada. Desempenha um papel fundamental
ao fornecer as TCU alarme relacionado a
velocidade de vento superior a parametrizada, podendo realizar medições com um
anemometro ligado diretamente a NCU ou
por um sinal oriundo da RSU.

O RSU (Unidade de Sensor Remoto), permite
que o usuário monitore as variáveis atmosféricas do local que podem resultar em risco
para as estruturas, como altas velocidades de
vento. Os alarmes transmitidos pela RSU são
tratados pela Unidade de controlador de rede
(NCU) fornecendo uma operação segura e
econômica para todo o sistema rastreador.

Principais características:

• Alimentação: monofásica 220v AC.
• Comunicação: Zigbee, não necessita de
cabeamento de comunicação.

• Alimentação: monofásica 220v AC, com bateria
de Backup.
• Comunicação: Zigbee e ethernet.

Principais características:

RSU
NCU
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SOBRE A BRAMETAL
A BRAMETAL, com 46 anos de experiência em projeto,
teste e fabricação de estruturas metálicas para os mercados
de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica,
tem capacidade instalada para fornecer mais de 200.000 t
de estruturas por ano, atende o mercado nacional e já
exportou para 16 países, sendo reconhecidamente uma
das maiores empresas das Américas nesse segmento. Possui escritório comercial e de projetos em São Paulo/SP e
duas unidades fabris, que somam 1500 funcionários, em
Linhares/ES e Criciúma/SC, localizações estratégicas para o
atendimento de empresas das mais diversas áreas em todo
país e no mundo, que podem se beneficiar de parcerias
de curto a longo prazo para o desenvolvimento de seus
empreendimentos em:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agronegócio;
Distribuição de energia,
Energias renováveis;
Iluminação pública;
Infraestrutura aeroportuária;
Infraestrutura ferroviária;
Infraestrutura portuária;
Infraestrutura rodoviária;
Infraestrutura de telecomunicações;
Transmissão de energia.
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Brametal
Solar

Fale com nossos especialistas
e peça o seu orçamento
27

2103 9436
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Unidade Corporativa - Linhares/ES
Unidade Santa Catarina - Criciúma/SC
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