
AURINKOENERGIAOPAS

verkkoon kytketyt aurinkopaneelit

KOTITALOUDET
MAATILAT

YRITYKSET
YHTEISÖT

AURINKOSÄHKÖ ON OIKEA VALINTA

Tämän energiaoppaan avulla toivomme Sinulle 
muodostuvan selkeän kuvan, miten aurinkosähköä 

voidaan tehokkaasti hyödyntää kiinteistöissä. 

Tyytyväisiä Asiakkaitamme ovat niin suomalaiset 
tunnetut suuryritykset, kuin yksityiset 

kotitaloudetkin. 

Saat aurinkosähköjärjestelmän ”avaimet käteen” 
periaatteella, tai yksittäisinä tuotteina. Neuvot eivät 

maksa mitään, emmekä koskaan veloita 
suunnitelmistamme, tai kohteeseen 

tutustumisesta.

Mukavia lukuhetkiä!

Aurinkosähkötalo Eurosolar Oy
Haikankatu 1
FI-21200 Raisio
Finland

Tel. +358 2 43 98 611
E-mail: info@eurosolar.fi
Web: www.eurosolar.fi

www.eurosolar.fi

MIKSI ASIAKKAAT VALITSEVAT UUSIUTUVAN 
AURINKOENERGIAN

1. Sähkölasku pienenee 

Oikein mitoitettu ja suunnattu aurinkopaneeli tuottaa 
silloin, kun on kulutustakin. Normaalikokoisessa 
omakotitalossa jatkuva kulutus on noin 1000W 

(jääkaappi, pakastin, ilmastointi, lämmön talteenotto, 
kiertovesipumput, elektronisten laitteiden 

tyhjäkäyntivirta, ”aina valmis” - sauna). Esimerkiksi 
jääkaappi, pakastin ja ilmastointi vievät juuri eniten 

sähköä silloin, kun aurinko eniten paistaa. 

2. Ekologinen päätös

Ilmasto lämpenee ja vaihtotase kasvaa. Maailman 
neljästä vakavimmasta ongelmasta on vesi, ruoka, 

ilmaston lämpeneminen ja energia. Ilmaston 
lämpenemisen torjunnassa ja pienemmän 

hiilijalanjäljen energiatuotannossa aurinkopaneelit ovat 
keskeisessä roolissa. Täytyy myös muistaa, että 

aurinkopaneelien tuottama energia on aina paikallista. 
Aurinkopaneelin investoinnin osuus aurinkovoimalassa 
on vain viides osa. Asennus, telineet ja sähkötyöt ovat 

aina paikallista työtä.

3. Kiinteistön arvo nousee

Jos haluamme rakentaa matalaenergia- tai 
nollaenergiataloa tulee usein edullisemmaksi asentaa 
aurinkopaneelit kuin lisätä eristekerrosta loputtomiin. 

Viisaat energiaratkaisut nostavat aina kiinteistön arvoa 
ja myös imago paranee. On selvää, että kahta 

samanlaista taloa verrattaessa aurinkopaneeleilla 
varustettu talo on kiinnostavampi.

4. Tekniikka kiinnostaa

Monia ihmisiä kiinnostaa tekniikka ja fysiikka. Miten 
voitaisiin säästää energian kulutuksessa. Kun 

aurinkopaneelin tuotosta ja kulutuksesta saadaan 
informaatiota, niin yllättäen säästetään myös 

kulutustottumuksien muuttuessa.
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AURINKOENERGIAN KÄYTTÖKOHTEET

1. Omakotitalo

Sähkön vuosittainen kulutus omakotitalossa on 5000 -
20 000kWh. Siitä 20 % voidaan tuottaa 

aurinkopaneeleilla. Silloin aurinkosähkö voidaan 
käyttää lähes aina omassa kiinteistössä, jolloin siitä 

saadaan paras hyöty. 1,2 -2,5 kW:n aurinkojärjestelmät 
sopivat omakotitaloon, missä sähkönkulutus on alle 

10 000kWh/vuosi. 5 -10 kW:n voimala sopii 
suorasähkölämmitteisiin isompiin taloihin. Minkä 

kokoisen aurinkojärjestelmän Sinä tarvitset?    

2. Maatila

Maatilalla tyypillinen aurinkojärjestelmän koko on 5 -15 
kW. 10 kW:n järjestelmä tuottaa vuodessa 10 000 kWh. 

Esimerkiksi maitotiloilla aurinkoenergian tuotanto 
kohtaa kulutuksen 100% jäähdytyslaitteiden vuoksi. 
Myös varasähköjärjestelmä on mahdollista rakentaa 

pienillä lisämuutoksilla myös jälkeenpäin. Onko Sinun 
maatilalla sopivaa kattopintaa aurinkoenergialle?

3. Yritys

Tuotantolaitoksissa ja suunnittelutoimistoissa 
tuottolukemien ja säästettyjen CO2-päästöjen esitys 

asiakkaille nousee usein merkittäväksi asiaksi. 
Halutaan näyttää, että olemme mukana 

ympäristötalkoissa. Lukemat voidaan siirtää erilaisille 
näyttötauluille ulos, tai sisälle. Myös kotisivujen 

yhteyteen liitettävistä taulukoista meillä on valmiit 
ratkaisut. Paljon rakennetaan myös seiniä suoraa 

aurinkopaneeleista ja silloin ne näkyvät parhaiten. Mikä 
on kiinnostavampi kahvila, kuin …

4. Yhteisö

Monissa maan kouluissa ja päiväkodeissakin 
aurinkoenergiaa tuotetaan paikallisesti. Teknillisissä 

oppilaitoksissa opetetaan ja tutkitaan aurinkoenergiaa. 
Sen toivotaan myös lisäävän oppilaiden hakeutumista 

energia-alalle. Aurinkoenergia kiinnostaa!
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1000V JÄRJESTELMÄKOMPONENTTEJA
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VALMIIT PAKETTIRATKAISUT

Aurinkosähko OnGrid 1300         1300 wattia 8 m2

Tuottaa 1300 kWh / vuosi

250 W x 5kpl  aurinkopaneeleita 
SMA 1300 verkkoinvertteri
Solarkaapeli 6mm2, 20m 
Turvakytkin  (lukittava)
Kattoasennuskiinnikkeet            Hinta: 2600€

Aurinkosähkö OnGrid 2500         2500 wattia  16 m2

Tuottaa 2500 kWh / vuosi

250W x 10kpl aurinkopaneeleita
SMA 2500 verkkoinvertteri
Solarkaapeli 6mm2, 20m 
Turvakytkin (lukittava)
Kattoasennuskiinnikkeet             Hinta: 4545€

Aurinkosähkö  OnGrid 5000        5000 wattia  32 m2

Tuottaa 5000 kWh / vuosi

250W x 20kpl aurinkopaneeleita
SMA 5000 kolmivaiheinvertteri
Solarkaapeli 6mm2, 20m 
Turvakytkin (lukittava)
Kattoasennuskiinnikkeet             Hinta: 7990€

Aurinkosähkö  OnGrid 10 000    1000 wattia 64 m2

Tuottaa 10000 kWh / vuosi

250W x 40kpl aurinkopaneeleita
SMA 10000 kolmivaiheinvertteri
Solarkaapeli 6mm2, 50m 
Turvakytkin (lukittava)
Kattoasennuskiinnikkeet            Hinta: 13990€
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AURINKOJÄRJESTELMÄN TOIMINTA

Kiinteistöön asennettava aurinkovoimala 
pääkomponentit ovat aurinkopaneeli ja invertteri. 

Aurinkopaneeli tuottaa tasasähköä auringon valosta ja 
invertteri muuttaa energian vaihtosähköksi 

sähköverkkoon sopivaksi. Tämä kaikki tapahtuu täysin 
automaattisesti ja omaa sähköntuotantoa pystytään 
seuraamaan mittareista, pc:ltä, tai älypuhelimelta. 

Aurinkojärjestelmä toimii niin, että siitä saatava sähkö 
käytetään ensimmäiseksi ja lisäsähkö otetaan tarpeen 

mukaan sähköverkosta automaattisesti. Näin 
sähkömittari pyörii vähemmän ja sähkölasku on 

pienempi. 

HUOMIOITAVAA

Parhaatkin aurinkopaneelit tarvitsevat suoraa 
auringonvaloa ja siksi aurinkopaneelit on asennettava 

niin, etteivät puut eivätkä rakennukset varjosta 
paneeleita. Autamme mielellämme parhaan 

asennuspaikan löytymisessä. Myös turvallisuus on 
huomioitava. Lumen tippuminen herkemmin katolta, tai  

lumen kertyminen katolle pitää ottaa huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa. Sähköiset turvakytkimet ja 

johdotus pitää olla riittävä ja oikein mitoitettu. 1000 
voltin järjestelmäjännite asettaa erityisiä vaatimuksia 

niin johdotuksille, sulakkeille, ukkossuojille ja 
kaapeleille, kuin itse sähköasentajille. Oikein tehty 

asennus on kaikissa olosuhteissa turvallinen! 

SIJOITUS JA KALTEVUUS

Aurinkopaneelit voidaan asentaa harjakatolle, 
tasakatolle, seinälle, tai maahan. Aurinkopaneeleista 
rakennetaan myös kaiteita, grilli- ja autokatoksia. Vain 

mielikuvitus rajoittaa. Parhaan tuoton saa, kun 
aurinkopaneelit ovat suunnattu 45 asteen kulmaan 
etelään päin. Nykyiset aurinkopaneelit hyödyntävät 
kuitenkin niin hyvin hajavaloa, että paneelit voidaan 

suunnata kulutuksen mukaan myös aamu ja ilta-
aurinkoon (itään ja länteen). 

Suurissa kohteissa aurinkopaneeleja asennetaan myös 
loivempaan kulmaan asennuskustannuksien 

säästämiseksi.

Suunnittelemme kanssasi sopivan 
aurinkojärjestelmän. Teemme puolestasi 

rakennuslupakuvat ja sähkölaitokselle tarvittavat 
ilmoitukset. kerromme myös mitä avustuksia on 

kulloinkin saatavilla.
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