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MUKAVUUKSIA VAPAA-AIKAAN

Mukavuuksia vapaa-aikaan jo vuodes ta 1993
Sunwind on viimeisen 20 vuoden aikana ollut vahvasti edesauttamassa mökkeilijöiden ja muiden loppukäyttäjien tietotaidon
paranemista ympäristöystävällisten ratkaisujen osalta. Puhtaista, uusiutuvista ja valtakunnan verkosta riippumattomista
energiaratkaisuista nauttii jo sadat tuhannet Pohjoismaalaiset mökkeilijät. Ratkaisujen avulla mökeille on voitu luoda käytännössä samat mukavuudet joista mökkeilijät nauttivat olleessaan kotona.
Vuoden 2014 alusta ruotsalainen alan suurin toimija fuusioitui Sunwindiin. Tämä tarkoittaa jatkossa entistäkin laajempaa tuotevalikoimaa ja kilpailukykyisempiä hintoja.

Mukavuuksia mökille

Sunwindilta löytyy koko maan kattava laaja jälleenmyyjäverkosto. Jälleenmyyjiemme määrä kasvaa koko ajan, päivitetyn
listan löydät verkkosivuiltamme.

Mukavuus, tunnelma ja harmonia ovat tärkeitä elementtejä
viihtyisään mökkeilyyn. Sunwindilla on laaja kokemus aurinko-ja tuulienergian hyödyntämisessä. Sunwind-tuotteet
ovat korkelaatuisia ja helppokäyttöisiä. Tästä tuoteluettelosta löydät koko tuotevalikoimamme.

Sunwind-ratkaisujen avulla voit nauttia mökkeilystä kodin
mukavuuksista tinkimättä ja ennen kaikkea hyvällä omallatunnolla ympäristöä rasittamatta. Sunwind tarjoaa monipuolisen valikoiman tuotteita, jotka soveltuvat mökkeilyyn,
veneeseen, retkeilyyn ja puutarhaan.

Mikäli Teille tulee kysymyksiä tai jokin asia askarruttaa
mieltänne, älkää epäröikö ottaa yhteyttä! Laajan jälleenmyyjäverkostomme yhteystiedot löytyvät sivuilta 6-9.
Sunwind Gylling Oy:n yhteystiedot löytyvät tuoteluettelon
takakannesta.

år

Nämä symbolit löytyvät tuoteluettelosta:
Tuote soveltuu erityisesti veneeseen
Tuote soveltuu erityisesti mökille
Tuote soveltuu erityisesti caravan-käyttöön

20 v.

Tuote soveltuu erityisesti puutarhaan

Sunwind – taustavoimana yli 100
vuotta teknisiä innovaatioita!
Sunwind Gylling on osa ruotsalaista Ab Gylling -yhtymää, jonka perusti
Bertil Gylling 1912. Yritys löi itsensä läpi vuonna 1928 omalla radiolaitteiden tuotannollaan. Centrumradio tunnettiin tuolloin radiona, jonka
äänenlaatu oli sen aikaisen mittapuun mukaan uskomattoman hyvä.
Gyllingin kansainvälinen menestys sai jatkoa Centrum-puhelimien myötä. Puhelimien valmistus myytiin L.M. Ericssonille 1967.
Tämän jälkeen Gylling lanseerasi Pohjoismaihin maailman johtavia
elektroniikkavalmistajia, kuten Apple, Sony, Samsung ja Sanyo. Sunwind
Gylling perustettiin Norjassa 1993 ja on näistä vuosista kasvanut Pohjoismaiden suurimmaksi toimijaksi mökki- ja vapaa-ajan markkinoilla.
Sunwind on myös johtava kaasugrillien sekä puutarha- ja terassituotteiden toimittaja Pohjoismaissa. Suomessa Sunwind Gylling Oy on aloittanut toimintansa 1999.
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= TILAUSTUOTE
Tällä symbolilla merkityt tuotteet ovat tilaustuotteita,
joiden osalta on varauduttava normaalia pidempään
toimitusaikaan.
Kaikki hinnat sisältävät ALV:n (24%). Rahdista peritään mahdollisesti lisämaksu. Oikeudet muutoksiin pidätetään (hinnat
ja tekniset tiedot).
Sunwind ei vastaa luettelossa mahdollisesti olevista painovirheistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Hinnat ja tekniset tiedot
saattavat muuttua luettelon painamisen jälkeen. Sunwind AS/
Sunwind Oy eivät vastaa luettelossa mahdollisesti olevista
paino- tai käännösvirheistä.
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UUTUUDET

Uutuus!

Kaasuvedenlämmitin
6 litraa s. 100

Uutuus!

Victron PWM säätimet
ja näytöt s. 30

Uutuus!

Lämpötuulettimet
s. 81

Uutuus!

Chef kaasutaso ja upotettava
uuni s. 66-67

Uutuus!

AGM akut 136-292Ah
s. 33

Uutuus!

Tuulivoimala
Sunwind X400 s. 28

Uutuus!

Kaasulämmittimet ammattikäyttöön 10kW ja 30kW
s. 77

Uutuus!

SeaFlo vesipumput 11,5
ja 20 ltr s. 104
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UUTUUDET

Uutuus!

Kaasujääkaappi Cuisine
100 top s. 59

Uutuus!

12V DC jääkaapit
72/95/128 s. 60

Uutuus!

Takkatarvikkeet
s. 80

Uutuus!

Terassilämmittimet
230V s. 84-85

Uutuus!

Aurinkoilmalämmittimet
s. 78

Uutuus!

Kheops ulkosoihtu terassilämmitin s. 82

Uutuus!

Ilmanraikastin &-tuuletin
Sunwind s. 85
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WWW.SUNWIND.FI

WWW.SUNWIND.FI

Sunwind.fi sivuilta löydät:
• Ajankohtaiset uutiset
• Uusimmat kampanjat ja tarjoukset
• Käyttö- ja asennusohjeet
• Osaluoettelot
• Tuotearvostelut
• FAQ (Usein esitetyt kysymykset)
• Alueesi jälleenmyyjät
• Yleistä tuotetietoja ja käyttövinkkejä
• Aina tuoreimmat tuoteuutuudet
• Ladattavissa olevat tuoteluettelomme
• Tekniset tuotetiedot
• Tuotekuvat
• Toimitusverkkokaupan
• Ohjevideot
• Kysy Sunwind:lta ja me vastaamme!

Hae tuoteapua
sunwind.fi verkkosivuiltamme
• Käyttöohjeet
• FAQ
• Ohjevideot
• Vinkkejä ja neuvoja
• Varaosalistat
• Kysy Sunwind:lta!
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Etsi
Heikki!
Heikki antaa sinulle paljon hyviä neuvoja ja
vinkkejä tuotteistamme. Voit kysyä Heikiltä
suoria kysymyksiä, joihin hän vastaa kolmen
arkipäivän kuluessa. Heikki löytyy
www.sunwind.fi verkkosivuiltamme taikka
Facebook-sivuiltamme.
www.facebook.com/sunwind.fi

WWW.SUNWIND.FI

www.sunwind.ﬁ
Tee ostoksia nettikaupassamme ja nouda toimitus lähimmältä jälleenmyyjältäsi, silloin kuin sinulle parhaiten
sopii. Meillä on maanlaajuisesti yli 100 toimituspistettä,
joista voit helposti valita juuri itsellesi sopivimman.

Tee ostoksia missä tahansa oletkin

Bonusta kaikista ostoistasi

Mukavuuksia

vapaa-aikaan
jo vuodes ta
1993

Tilaukset noudettavissa
jälleenmyyjiltämme

a
t
s
u
n
bo
Lue lisää tuotteistamme ja löydä mökkipaikkasi lähin jälleenmyyjä osoitteesta www.sunwind.fi
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TÄYDEN PALVELUN SUNWIND-MYYMÄLÄT

AB Östmans Radio och TV Oy
AB Östmans Radio ja TV OY on 45 vuotta täyttävä perheyritys kodinelektroniikka-alan rantatien vieressä Sulvassa. Meillä on yli 30 vuoden kokemus
aurinkopaneelien sekä kaasujääkaappien myynnistä. Meiltä saa henkilökohtaisen palvelun ja suunittelun teidän tarpeiden mukaan Stefan:ilta ja Björn:ilta.
Meiltä löytyy myös iso valikoima valaisimia sekä sähkötarvikketa ym.

AB Östmans Radio och TV OY
Barkamovägen 3
65450 SULVA
Puh. 06 3440240
Stefan 0500469222

stefan@ostmansradiotv.fi

Björn 0500660609

bjorn@ostmansradiotv.fi

www.ostmansradiotv.fi

EKP Pekkarinen Ky

EKP-Pekkarinen toimittaa energiaratkaisuja kesämökeille ja koteihin yli 20
vuoden kokemuksella. Laitemyynnin lisäksi asennamme ja huollamme useimpia
myymiämme laitteita. Valikoimiimme kuuluu mm. Sunwindin tuotevalikoimaan
kuuluvat kesämökkituotteet, IVT:n lämpöpumput, maakaasu- ja nestekaasulaitteet, aurinko- ja tuulienergialaitteet sekä laaja valikoima oheistuotteita.

EKP-Pekkarinen Ky
Itäväylän kauppakeskus
Helsingintie 1
49460 HAMINA
Myymälä avoinna: Arkisin 9-17
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Timo: 0447110040 /Hannu: 0400756910
timo.heikkila@ekp-pekkarinen.fi
www.ekp-pekkarinen.fi

Marinea

MARINEA on Suomen vanhin navigointiin, vene-elektroniikkaan ja muihin
vapaa-ajan tuotteisiin keskittynyt erikoisliike, joka on toiminut jo vuodesta
1991. Valikoimassamme on kaikki tärkeimmät tuotemerkit alalta ja myymälämme myyntinäyttelyssä on selkeästi maan laajin valikoima elektroniikkaa
ja mökkituotteita myös esillä ja kytkettynä esittelyä varten.

Marinea (Helsingin Venevaruste Oy)
Sörnäisten rantatie 29
00500 HELSINKI
Myymälä avoinna: Arkisin 9-18, La 9-13
Sunnuntaina suljettu
puh. 010 2312 000
www.marinea.fi
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TÄYDEN PALVELUN SUNWIND-MYYMÄLÄT

Sunwind Espoo

Maahantuojan oma myymälä & showroom on palvellut pääkaupunkiseudun asiakkaita menestyksekkäästi jo vuodesta 2005. Myymälästämme löydät asiantuntevan palvelun lisäksi kaikki Sunwind-tuotteet.

Sunwind Espoo
Lommilantie 1
02740 ESPOO
Myymälä avoinna: Arkisin 9-18
Muina aikoina sopimuksen mukaan
puh. 09 8631515
sunwind@sunwind.fi
www.sunwind.fi

Sunwind Turku

Täysin uudistetusta Sunwind Turku myymälästä löydät laajasti kaikki Sunwindtuotteet. Lisäksi kauttamme saa tarvittavat asennus- ja huoltopalvelut.

Sunwind Turku
Pitkämäenkatu 4
20250 TURKU
Myymälä avoinna: Arkisin 10-19, La 10-16
Sunnuntaina suljettu
puh. 040 565 8810
www.sunwindturku.fi

Teho Posako Oy

Teho Posako- paikallista palvelua vuodesta 1975. Meiltä mökkituotteet, niiden
huollot ja tarvittaessa myös asennuspalvelut, kaikki saman katon alta. Asiantuntevat neuvot kaupantekijäiseksi. Tervetuloa!

Teho Posako Oy
Tehdaskatu 37
70620 KUOPIO
Myymälä avoinna: Arkisin 8-16.30
Muina aikoina sopimuksen mukaan
017-3696 800
www.tehoposako.fi

Wikro Tools

Wikro Tools on Pietarsaaren vahva IKH-kauppias ja mökkisi sähköistäjä. Meillä
on kokemusta, laatua ja valikoimaa. Paikallisena perheyhtiönä yli 50 vuoden
ajan meidän tavoite on edelleen hyvä ja asiantunteva palvelu. Meiltä löydät
aurinkopaneelijärjestelmät, nestekaasuhellat ja - jääkaapit sekä lämmittimet vankka asiantuntemus tulee kaupan päälle. Tervetuloa kauppaan!

Wikro Tools
Teollisuustie 2
68860 PIETARSAARI
Myymälä avoinna: Arkisin 7-17, La 10-14
Sunnuntaina suljettu
puh. 06-7816000
www.wikro.fi
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JÄLLEENMYYJÄT

Valtuutettu
jälleenmyyjä

SUNWIND
– mukavuuksia vapaaaikaan jo vuodesta 1993.

Sunwind on alallaan pohjoismaiden johtava yritys. Yrityksen
laaja tuotevalikoima on tarjolla samanlaisena Norjassa,
Ruotsissa ja Suomessa. Sunwind panostaa erityisesti laatuun,
osaamiseen ja saatavuuteen.
Sunwindin tuotevalikoimaan liittyvä kattava asiantuntemus
yhdessä paikallisolosuhteiden tuntemuksen kanssa takaa sen,
että jälleenmyyjämme voivat antaa aina parhaan mahdollisen
palvelun ja opastuksen.
Sunwindin jälleenmyyjäverkosto kattaa koko Suomen. Sunwind
jälleenmyyjän löydät siis läheltäsi, olitpa sitten mökillä tai
kotonasi. Lisäksi suurin osa jälleenmyyjistämme toimii toimituspaikkana verkkokaupallemme. Vieraile sivuillamme
www.sunwind.ﬁ; tee tilaus, maksa ja nouda tuotteet jälleenmyyjältämme silloin kun Sinulle parhaiten sopii!

JÄLLEENMYYJÄ
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OSOITE

POSTINUMERO

KAUPUNKI

PUHELIN

KOTISIVUT

Marinekauppa

Henry Fordinkatu 5C, 2 krs.

00150

HELSINKI

010 548 5600

www.marinekauppa.com

Marinea / Helsingin Venevaruste Oy

Sörnäisten Rantatie 29

00500

HELSINKI

010 2312 000

www.navigointi.fi

Netrauta Tammisto

Valimotie 18

01510

VANTAA

020 7500 424

www.netrauta.fi

Sunwind Espoo

Lommilantie 1

02740

ESPOO

020 1102 600

www.sunwind.fi

Uudenmaan Lämmitin

Pihlajistontie 9

02940

ESPOO

0400 744 981

www.heater.fi

Kodin Terra, Tuusula

Majavantie 5

04320

TUUSULA

076 662 00

www.kodinterra.fi

Oy Hasses Smedja Ab

Kuninkaantie 1253

07130

PORVOO

0400557631

www.hasses-smedja.com

Kodin Terra, Hämeenlinna

Katsastusmiehentie 9

13130

HÄMEENLINNA

03 84880

www.kodinterra.fi

Kodin Terra, Lahti

Simolanmutka

15680

LAHTI

03 813 070

www.kodinterra.fi

Kärkkäinen Lahti

Pasaasi 2

15700

LAHTI

010 430 3000

www.karkkainen.com

Kodinkone Puolakka Ky

Kaivokatu 12

18100

HEINOLA

03 715 3181

www.kodinkonepuolakka.fi

Sunwind Turku

Pitkämäenkatu 4

20250

TURKU

040 565 8810

www.sunwindturku.fi

Humaliston sähkö

Pitkämäenkatu 4

20250

TURKU

02 337661

www.sahko.fi

Sunwind Kaarina

Niemeläntie 4 A

20780

KAARINA

020 1102 600

www.sunwind.fi

Raision Sähkö-insto Oy

Martinkatu 4

21200

RAISIO

020 712 9700

www.sahko-insto.fi

Micks Trä Och Järn

Vikomintie 128, Lillandet

21650

NAUVO

0207199270

www.micksshop.fi

JFS El & Energi

Ålandsvägen 88

22100

MAARIANHAMINA

018 50185

www.jfs.ax

Wåge & Co

Torggatan 13

22100

MAARIANHAMINA

018 23000

www.aland.com/se/wage

Kodin Terra, Salo

Valtatie 5

24800

HALIKKO

075 3030 2727

www.kodinterra.fi

S-Rauta Kemiö

Engelsbyvägen 10

25700

KEMIÖ

075 30303200

www.s-rauta.fi

Rauman Sammutin Oy

Papinhaankatu 16

26100

RAUMA

02 822 0230

www.raumansammutin.fi

Kodin Terra, Pori

Tikkulantie 4

28100

PORI

02 625 1990

www.kodinterra.fi

Kopli Oy

Kyläojankatu 21

33700

TAMPERE

03-356 4641

www.kopli.fi

K-Rauta Rauta-Otra Nekala

Viinikankatu 38

33800

TAMPERE

010 537 7111

www.k-rauta.com

Tampereen Rakennustori Oy

Ahlmanintie

33800

TAMPERE

03 3141 6600

www.tampereenrakennustori.fi

Kodin Terra Nokia

Juhansuonkatu 6

37150

NOKIA

010 7670600

www.kodinterra.fi

Netrauta Ideapark

Ideaparkinkatu 4

37570

LEMPÄÄLÄ

020 7500 422

www.netrauta.fi/

Kodin Terra, Jyväskylä

Palokanorsi 12

40270

PALOKKA

010 7673 800

www.kodinterra.fi

K-Rauta Palokka

Saarijärventie 50-52

40270

PALOKKA

040 310 1300

www.k-rauta.com

Nelossähkö Oy

Vapaaherrantie 11

40320

JYVÄSKYLÄ

014 272544

www.nelos-sahko.fi

JÄLLEENMYYJÄT

Sähkö-Vertanen Oy

Ilolantie 3

43100

SAARIJÄRVI

014 423 672

www.ajankone.fi

Rautia Viitasaari

Kauppakaari 3

44500

VIITASAARI

040 3000850

www.rautia.fi

A.G. Streng Oy

Sairaalantie 2-4

45360

VALKEALA

05 779 1100

www.agstreng.com

EKP-Pekkarinen Ky

Helsingintie 1

49460

HAMINA

044 7110 040

www.ekp-pekkarinen.fi

Aatletti Oy

Yrittäjänkatu 22

50100

MIKKELI

040 756 7566

http://www.aatletti.fi

PP-electro Ky

Otto Mannisen Tie 8

51200

KANGASNIEMI

020 798 3480

www.pp-electro.fi

Puurtinen Auvo Ky

Juvantie 10

51900

JUVA

015 451 884

www.puurtinen.fi

Veikon Kone Mäntyharju

Savontie 3

52700

MÄNTYHARJU

015 683 840

www.expert.fi

Makkosen Pumppu ja Paneli

Lappeentie 42

55100

IMATRA

044 250 4100

www.pumppujapaneli.fi

K-Rauta Savonlinna

Automiehenkatu 4

57100

SAVONLINNA

010 5385010

www.k-rauta.com

Sulkavan TV ja kodinkone

Alanteentie 32

58700

SULKAVA

015 471190

Veljekset Keskinen

Onnentie 7

63610

TUURI

010 770 7000

www.tuuri.fi

Rautia Ähtäri

Jokenkuja 4

63700

ÄHTÄRI

042 410501

www.rautia.fi

Ab Östmans Radio och TV Oy

Barkamovägen 3

65450

SULVA

06 344 0240

www.ostmansradiotv.fi

Kodin Terra, Kokkola

Heinolankaari 3

67700

KOKKOLA

020 780 8700

www.kodinterra.fi

Wikro Tools

Teollisuustie 2

68860

PIETARSAARI

06 781 6000

www.wikro.fi

Teho Posako Oy

Tehdaskatu 37

70620

KUOPIO

017 369 6800

www.tehoposako.fi

Kodin Terra, Kuopio

Viitostie 1771

70800

KUOPIO

010 76 27500

www.kodinterra.fi

K-Rauta Masa

Kivirannantie 8

74130

IISALMI

017 821 1011

www.k-rauta.com

S-Rauta Nurmes

Välitie 2-4

75530

NURMES

010 7637540

www.s-rauta.fi

Ylä-Karjalan Sähkö Oy / Expert

Porokylänkatu 27

75530

NURMES

013 461 755

www.ylakarjalansahko.fi

Sähkö-Möyserö Oy

Lampolahdenkatu 2-4

76100

PIEKSÄMÄKI

015 348 433

www.sahkomoysero.fi

Tekniset Sähköpari

Kaaritie 12

76150

PIEKSÄMÄKI

020 729 1800

www.sahkopari.fi

Rauta-Prisma Joensuu

Voimatie 2

80100

JOENSUU

010 762 2220

www.prisma.fi

Vinnin Rauta

Sarvingintie 20

81200

ENO

040 709 2300

www.rautia.fi

Ev-sähkö Oy

Niittytie 2 A

82500

KITEE

013 220 251

www.evsahko.fi

Rautia Hurri

Puhoksentie 3

82500

KITEE

040 833 0661

www.rautia.fi

Sähkö-Jarska

Laiduntie 9

83900

JUUKA

050 309 7140

www.sahkojarska.fi

Kärkkäinen Ylivieska

Ollilanojankatu 2

84100

YLIVIESKA

010 430 3000

www.karkkainen.com

Tuontitukku

Teinitie 1

85100

KALAJOKI

08 462 632

www.tuontitukku.fi

K-Rauta Kajaani

Heinimäentie 1

87250

KAJAANI

08 633 170

www.k-rauta.com

Rautakauppa Lehto Ky

Kainuuntie 74

88900

KUHMO

08 655 0056

www.lehtoky.fi

Rautia Suomussalmi

Risteentie 1

89600

SUOMUSSALMI

010 440 9100

www.rautia.fi

Prisma Oulu

Tehtaankatu 3

90100

OULU

08 3100111

www.prisma.fi

Kärkkäinen Oulu

Alasintie 12

90400

OULU

010 430 3000

www.karkkainen.fi

Prisma Limingantulli

Nuottasaarentie 1

90400

OULU

08 313 5700

www.prisma.fi

Rautia Ojan Rauta Kempele

Myllytie 2

90450

KEMPELE

08 561 4400

www.ojanrauta.com

Prisma Zeppelin

Zeppelinintie

90450

KEMPELE

044 788 6130

www.prisma.fi

Rp-pumput Oy

Emäpuuntie 57

90560

OULU

040 545 0464

www-rp-pumput.fi

Rautia Ojan Rauta Oulu

Tapsitie 5

90630

OULU

044 7997600

www.ojanrauta.com

Lämpöfix Oy

Joulukkatie 4

90940

JÄÄLI

040 139 4843

www.lampofix.com

Rautia Kuusamo

Luomantie 4

93600

KUUSAMO

020 7401040

www.rautia.fi

S-Rauta Kuusamo

Huoparintie

93600

KUUSAMO

010 76 33802

www.s-rauta.fi

S-Rauta Kemi

Karjalahdenkatu 7

94600

KEMI

044 788 6600

www.s-rauta.fi

Tornion Akut Tmi

Rantatie 1

95420

TORNIO

0400 588 422

www.tornionakut.com

Lakkapää Tornio

Varikonkatu 3

95430

TORNIO

020 747 9020

www.lakkapaa.com

Lakkapää Ylitornio

Alkkulanraitti 127

95600

YLITORNIO

020 747 9021

www.lakkapaa.com

Kodin Terra, Rovaniemi

Suosiolantie 8

96320

ROVANIEMI

044 788 5050

www.kodinterra.fi

K-Rauta Rovaniemi

Oijustie

96320

ROVANIEMI

016 331 1500

www.k-rauta.com

Lakkapää Rovaniemi

Teollisuustie 13

96320

ROVANIEMI

020 747 9130

www.lakkapaa.com

Prisma Rovaniemi

Teollisuustie 2

96320

ROVANIEMI

016 330 5500

www.prisma.fi

Posion Kodinkonemyynti Ky

Posiontie 36

97900

POSIO

016 3721001

www.posionsahkopalvelu.com

Rautia Ivalo

Ivalontie 71

99800

IVALO

0207424070

www.rautia.fi

S-Rauta Kajaani

Veturitie 1

87100

KAJAANI

010 76 36450

www.s-rauta.fi

Turun Lämmitin

Suosiolantie 8

96320

045 165 3704

www.turunlammitin.fi

Starkki verkkokauppa

Oijustie

96320

093 5413 068

www.verkkokauppa.starkki.fi

Playgreen verkkokauppa

Teollisuustie 13

96320

050 3818952

www.playgreen.fi

Taloon.com verkkokauppa

Teollisuustie 2

96320

0800 09800

www.taloon.com

Saarienergia verkkokauppa

Posiontie 36

97900

044 9760144

www.saarienergia.fi

Grillikauppa.com verkkokauppa

Pohjolankatu 1

98100

010 3226 944

www.grillikauppa.com
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HUOLTOLIIKKEET

Valtuutettu

Huoltoa vailla?

HUOLTO

Kaikki laitteet tarvitsevat joskus huoltoa. Yleisesti suosittelemme,
että tuote tarkastetaan vuosittain ja arvioidaan että tarvitseeko
laite erityisiä huoltotoimenpiteitä. Kaikkien tuotteidemme käyttöohjeessa mainitaan myös tuotteen vaatimat huoltorutiinit sekä
aikavälit. Mikäli olette epävarmoja tuotteen vaatimasta huollosta,
taikka teillä on korjausta vaativa laite, voitte olla yhteydessä suoraan tuotteen jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.
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Alla olevasta listasta löydät Sunwind
valtuutetut huoltoliikkeet. Suosittelemme näiden huoltoliikkeiden käyttöä. Mikäli sopivaa huoltoliikettä ei alla olevasta listasta löydy pyydämme
olemaan yhteydessä maahantuojan huoltoon: huolto@sunwind.fi,
tai 020 1102 600.

HUOLTOLIIKE

KAUPUNKI

OSOITE

POSTINUMERO

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

Nallen Venehuolto Oy

HELSINKI

Isonsarvastontie 6

00840

0500 420 683

nallen.venehuolto@pp.inet.fi

Wilhtom Ky

ESPOO

Olarinluoma 16 F

02201

09-4208 075

huolto@wilhtom.fi

Uudenmaan lämmitin

ESPOO

Pihlajistontie 9

02940

010 524 2910

mika@heater.fi

PR Caravan Oy

LAHELA

Alikyläntie 36

04330

040 0454009

huolto@prcaravan.fi

KAASU
HUOLTO

KODINKONE/
SÄHKÖ

WALLAS
HUOLTO
x

x
x
x

Porvoo Caravan Ky

PORVOO

Uuden Saksalantie 62

06100

019 650112

porvoocaravan@gmail.com

x

Lahden Kodinkonehuolto Oy

LAHTI

Ostoskatu 8

15500

03 7333661

posti@lahdenkodinkonehuolto.fi

x

x

OP-Sähköhuolto

PAASO

Sivinlahdentie 72

19260

040 0253959

osmo.paukku@phnet.fi

x

x

Huoltoliike Nukari Oy

TURKU

Hakakatu 12

20540

02 2315407

nukari@huoltoliikenukari.fi

x

Wallas-Marin Oy

KAARINA

Kärrykatu 4

20780

02 4120500

service@wallas.fi

Huoltoliike Virtanen T T:mi

NAANTALI

Juoksijantie 3

21110

0400-228554

kaasu.virtanen@gmail.com

x

Turun Kylmätekniikka Oy

RAISIO

Arhokatu 1

21200

020 7792500

huolto@tars.fi

x

x

Turun Kylmätekniikka

TURKU

Arhokatu 1

21200

0207792500

huolto@tars.fi

x

x

Kustavin Asentajat Ky

KUSTAVI

Kuninkaantie 10 A

23360

02 876262

posti@kustavinasentajat.com

x

Länsi-Suomen Kodinkonehuolto Oy

RAUMA

Teollisuuskatu 1

26100

02 8226301

Lshuolto@dnainternet.net

x

SK-Caravan

PORI

Sepänpellontie 23

28430

044-5478715

Jaskan Huoltopiste Oy

FORSSA

Rautatienkatu 17

30420

03 4355842

jhp@jhp.fi

x

PW Gas Oy

YLÖJÄRVI

Kulkutie 2

33470

010 548 0205

kari.laine@pwgas.com

x

T.Reinola

LAKIALA

Vastamäentie 183

34110

040 073 0689

t.reinola@gmail.com

Valkeakosken Kodinkonehuolto

VALKEAKOSKI

Honkiniementie 19

37600

03 5850860

saila@vlk-kodinkonehuolto.fi

x

x

x
x

x
x

GasPoint

JYVÄSKYLÄ

Kivääritehtaankatu 8

40100

014 337 0300

osmo.jarvenpaa@gaspoint.fi

x

Kylmä- ja kodinkonehuolto J. Hokkanen

JYVÄSKYLÄ

Sammonkatu 3

40100

020 779 0510

info@jhokkanen.fi

x

Jämsän Huoltopalvelu

JÄMSÄ

Mottilantie 12

42100

014 713606

jamsan@huoltopalvelu.inet.fi

x

x

Sunbio Oy

SUMIAINEN

Karvakalliontie 5

44280

040 5853523

leo.mortamo@sunbio.fi

x

Nestekaasuhuolto Markus Seppä

KOUVOLA

Hankikatu 1

45150

05 3122112

nestekaasuhuolto@kymp.net

x

EKP-Pekkarinen

HAMINA

Merilinnunkatu 27

49400

0400 756910

hannu.pekkarinen@ekp-pekkarinen.fi

x

x

Mikkelin Kodinkonehuolto Oy

MIKKELI

Porrassalmenkatu 10

50100

015 210944

huolto@mikkelinkodinkonehuolto.fi

x

x

Saimaan Huoltopalvelu Oy

LAPPEENRANTA

Valtakatu 64

53100

05 4512742

saimaan.huoltopalvelu@pp.inet.fi

x

x

Imatran kodinkonehuolto

IMATRA

Rasikatu 8

55610

0504432150

imatrankodinkonehuolto@ikkh.fi

x

x

Kaasuhuolto Seppo Peräsalmi

SAVONLINNA

Katiskatie 6

57510

0400-153862

x

Kodinhuolto Huopalainen

KOLKONTAIPALE

Kolkonpääntie

58920

040 5599678

posti@huopalainen.fi

x

Pohjanmaan Caravan-palvelu Oy

VIMPELI

Toivolantie 19

62800

050-9100082

myynti@japetrading.fi

x

Vaasan Kodinkonehuolto Oy

VAASA

Kauppapuistikko 26

65100

06 3174513

vaasankkh@netikka.fi

Caravan Myllymäki

VAASA

Kyröntie 1

65320

040 0270565

caravanmyllymaki@netikka.fi

x

Kokkolan Kodinkonehuolto Ky

KOKKOLA

Rantakatu 21

67100

06 8224009

janne.rannankari@anvianet.fi

x

OK-Caravan

PIETARSAARI

Kenkäsepäntie

68600

040 7693016

okcaravana@multi.fi

x

Teho-Posako Oy

KUOPIO

Tehdaskatu 37

70620

017 3696800

huolto@tehoposako.fi

x

x

Hane Huoltopalvelu Ky

PIELAVESI

Puustellintie 29

72400

017 862155

hanehuoltopalvelu@pp.inet.fi

x

x

Joensuun Huoltopalvelu Oy

JOENSUU

Paimilonkatu 34

80130

013-123651

joensuun.huoltopalvelu@telemail.fi

x

x

Kiteen Huolto-Karjala Oy

KITEE

Kiteentie 46

82500

0207 434 470

huolto@huoltokarjala.fi

Vehe ku Vehe

KAJAANI

Lönnrotinkatu 8

87100

08 625938

vehekuvehe@kajaani.net

x

x

KPS-Palvelut Oy

KUHMO

Koulukatu 13

88900

040 0281392

kps.palvelut@gmail.com

x

x

Ossin kodinkonehuolto

SUOMUSSALMI

Papinkuja 13 A

89800

044-533 8353

ossinkodinkonehuolto@gmail.com

x

x

JP-Caravan Oy

KEMPELE

Zatelliitintie 12

90440

010 387 5002

jere.laukkanen@jpcaravan.fi

x

x

x

x

Gasman

OULU

Sienikuja 3

90650

040 5858136

posti@gasman.fi

x

Kylmä- ja Kodinkonehuolto Tuikkanen

II

Laksontie 23

91100

0405502839

martti.tuikkanen@hotmail.com

x

x

Huoltopiste Anttila & Kaartinen

KUUSAMO

Joukamontie 22

93600

08 853811

huoltopiste@pp.inet.fi

x

x

Kodinkonehuolto P. Suoraniemi Ky

KUUSAMO

Helmenpyytäjäntie 44

93600

08 853139

kodinkonehuoltop.suoraniemiky@pp.inet.fi

x

Autosähkö Huhtanen

ROVANIEMI

Alakorkalontie 6

96300

020 7815788

toimisto@autosahkohuhtanen.fi

x

x

Kodinkonehuolto J. Vesterinen

ROVANIEMI

Louhikkotie 18

96500

040 848 9630

huoltopalvelu@vesterinen.inet.fi

x

x

Ylä-Lapin Lvi Oy

INARI

Salmenranta Kp 5

99800

016 662800

ensio.jumisko@yla-lapinlvi.fi

x

x

TUOTETAKUUT

Yleiset takuuehdot tiivistetysti!
Suurimmassa osassa Sunwind tuotteita takuu on voimassa kaksi (2)
vuotta* ostopäivästä/tavaran toimituspäivästä. Takuukorjaus/-vaihto ei pidennä takuuaikaa, vaan takuu on voimassa alkuperäisen
takuuajan loppuun.
Takuu annetaan Sunwind -tuotteille, joita käytetään tavanomaisessa
yksityisessä kotikäytössä. Käytettäessä järjestelmää muissa olosuhteissa kuin kotikäytössä, on takuuehdoista sovittava kirjallisesti
erikseen. Takuuhuollot suoritetaan valtuutetussa huoltoliikkeessä
(s. 12) tai erikseen sovittaessa maahantuojalla. Takuu ei kata
normaaleja käyttöön liittyviä huoltotöitä, käyttö- tai asennusneuvontaa, järjestelmän asennusta, eikä mahdollisia välillisiä vahinkoja. Takuu raukeaa, jos muu kuin valtuutettu huoltoliike aukaisee /
irrottaa tuotteen osia tai tuotteen osia on muutettu alkuperäisestä.
Takuun voimassaoloalue: Suomi.

Sunwind:in internet –sivustolta www.sunwind.fi. Virheestä ilmoittaessaan ostajan pitää esittää takuutodistus, ostokuitti tai muu
luotettava selvitys siitä, mistä ja milloin tavara on ostettu.
Laite pyydetään ensisijaisesti toimittamaan lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Valtuutettu huoltoliike tai takuunantaja
korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran kohtuullisessa
ajassa, normaalin työajan puitteissa.
*Joissain tuotteissa on poikkeavat takuuajat (ks. www.suwind.fi)
Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen takuuehtoihin taikka huoltoihin, pyydämme olemaan yhteydessä jälleenmyyjään, valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tai maahantuojan huoltoon: huolto@sunwind.fi.

Havaitessaan virheen ostajan tulee ilmoittaa siitä takuunantajalle,
myyjälle tai valtuutetulle Sunwind- huoltoliikkeelle viipymättä.
Valtuutettujen Sunwind- huoltoliikkeiden yhteystiedot löytyvät mm.

Huolto- tai takuukorjaustarpeita? Ei hätää, pidä kuittisi
ja ostamiesi tuotteiden takuutiedot varmassa ja turvallisessa paikassa Salexion™ mobiilisovelluksen avulla!
1. Lataa sovellus puhelimeesi Google Play -kaupasta tai
Apple App Storesta.
2. Rekisteröidy palveluun (vain kerran)
3. Skannaa puhelimellasi ostamasi tuotteen EAN-koodi, syötä se
manuaalisesti tai etsi ostamasi tuote haku-toiminnon avulla
4. Ota ostokuitista kuva ja tallenna se sovellukseen
5. Et tarvitse enää kuittia, sillä sovellus pitää kaikkien ostamiesi
tuotteiden kuitit ajan tasalla.
6. Jos sinulla on tulevaisuudessa huolto- tai takuutarpeita, sinun
tarvitsee vain näyttää jälleenmyyjälle tai huoltoliikkeelle
sovelluksesta löytyvää kuittia.

LATAA SALEXION APPIS PUHELIMEESI NYT JA PIDÄ
OMISTAMASI TUOTTEET AJAN TASALLA
Salexionista löydät helposti myös ostamiesi tuotteiden käyttöohjeet, asennusohjeet sekä paljon muuta!
Lisätietoja sovelluksesta saat jälleenmyyjältäsi sekä osoitteesta
www.salexion.com

13

ENERGIA

ENERGIAA MÖKILLE

ENERGIAA

mökille

Energiaa ei synny
eikä häviä, se vain
siirtyy energiamuodosta
toiseen.

Sunwind on viimeisten 20 vuoden aikana kehittänyt erilaisia ympäristöystävällisiä energiaratkaisuita kesämökeille sekä muille käyttäjille. Auringosta ja tuulesta saadusta puhtaasta
energiasta nauttii tällä hetkellä yli 200 000
käyttäjää eripuolilla Pohjolaa.
Energiasivuilla puhutaan sähkövirrasta. Kuinka saada käyttöön sähköä ja kuinka varastoida sitä sekä kuinka hyödyntää
sitä. Energiasivut on ennen kaikkea suunnattu Sinulle, joka
haluat toteuttaa mökkisi sähköistyksen itse. Tarjoamme sekä
aurinko- että tuulienergiaan perustuvia ratkaisuja. Mökkeilijä, joka tuottaa itse käyttämänsä sähkön, on erittäin hyvin
selvillä omasta sähkönkulutuksestaan ja asettaa käyttämilleen tuotteille korkeat laatuvaatimukset. Laatu, tehokkuus,
kestävyys ja virrankulutus ovat keskeisiä käsitteitä. Sunwind
on aina pyrkinyt tarjoamaan parhaat mahdolliset tuotteet
ja ratkaisut. Olemme varmoja siitä, että laaja valikoimamme
tarjoaa mökkeilijöille heidän toivomansa ratkaisut entistä
paremmin.
Sunwind toimittaa eräässä alan suurimmista tehtaissa tuotettuja aurinkopaneeleita ja tehtaan kehittämä teknologia ja
osaaminen edustavat alan ehdotonta huippua. Sunwind on
toimittanut myös omaa tuotantoa olevia aurinkopaneelisää-

14

ENERGIAA MÖKILLE

timiä jo yli 20 vuoden ajan. Sunwindin säätimet on sovitettu
erityisesti Pohjolan olosuhteisiin ja ovat todistaneet oikeaksi
sen, että oikea lataustekniikka pidentää akkujen käyttöikää.
Myös oikean akkutyypin valinta on tärkeää. Sunwind toimittaa laadukkaita akkuja, joiden ansiosta asiakkaamme voivat
nauttia pitkästä ja luotettavasta käyttöiästä ja jotka ajan
myötä myös säästävät rahaa ja turhaa työtä. Olemme myös
tehneet valmiiksi aurinkovoimalaratkaisuja, joiden avulla
voit nopeasti ja helposti löytää juuri Sinulle sopivan vaihtoehdon. Valmiit ratkaisut takaavat sen, että koko järjestelmä
toimii optimaalisesti ja että sen eri osat sopivat mahdollisimman hyvin toisiinsa. Kauttamme on saatavilla myös tuuligeneraattoreita. Tuuligeneraattori on oiva ratkaisu mökille,
joka sijaitsee tuulisella alueella (rannikkoalueet, saaristo ja
tunturialueet).
Jos käytössäsi on 12V:n järjestelmä, voi olla ettet voi hyödyntää kaikkia haluamiasi laitteita mökilläsi. Vaihtovirtamuunnin
eli invertteri mahdollistaa tämän. Invertteri muuntaa tasavirran 230V:n vaihtovirraksi ja näin kotona käytettäviä laitteita
voi käyttää myös mökillä. Voit luoda mökillesi täysin kotioloja
vastaavat olosuhteet, vaikka sähkölaitoksen lähin sähkötolppa olisi kilometrien päässä. Sivuilta 36-41 löydät tietoja Victronin inverttereistä, jotka voidaan yhdistää aurinkopaneelin
ja akuston muodostamaan järjestelmään, jolloin saat mökillesi
käyttöön myös 230V:n vaihtojännitteen.

Jos käytät mökkiäsi ympäri vuoden ja haluat, että kaikki kotonakin toimivat laitteet toimivat varmasti ja vuodenajasta
riippumatta, voi olla viisasta liittää järjestelmään aggregaatti. Sunwind on kehittänyt täysin automaattisen valvonta- ja
käynnistysjärjestelmän, joka käynnistää aggregaatin täysin
automaattisesti juuri silloin kun sitä tarvitaan. Näin voidaan pitää huolta siitä, että sähkö ei mökiltä koskaan lopu!
Suosittelemme että aggregaatti ylimitoitetaan kuormaan
nähden. Jotkut sähkölaitteet voivat vaatia käynnistyessään
hetkellisesti jopa 3-5 kertaa nimellistehoa suuremman tehon.
Energian säästäminen on tärkeä asia kulutuslaitteiden
käyttöön liittyen. Sivuilta 49-53 löydät runsaasti valaisuun
liittyviä tuotteita. LED-polttimot kaikissa valaisimissa tuovat
huomattavan säästön virrankulutukseen. LED-polttimot kuluttavat huomattavasti vähemmän virtaa kuin hehkulamput.
Vaikka mökillesi ei olisikaan vedetty sähköverkkoa, voit silti
hyödyntää sähköä mökilläsi monella eri tavalla. Aurinkopaneelivaihtoehtoja on monia. Haluaisitko mökillesi lukulamput? Tai käyttää tietokonetta? Tai katsella televisiota?
Ota yhteys Sunwindiin, me autamme Sinua löytämään oikeat
ratkaisut.
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Aurinkovoimalan mitoittaminen

Aurinkovoimala koostuu aurinkopaneelista, säätimestä ja akkupankista. Aurinkopaneeli tuottaa sähköä ja lataa
akkupankkia. Säädin on aurinkopaneelin ja akkupankin välissä ja huolehtii akkupankin oikeanlaisesta latauksesta. Akkupankki varastoi aurinkopaneelin tuottaman energian. Jotta voisit saada järjestelmästäsi täyden hyödyn, on tärkeää, että järjestelmäsi mitoitetaan oikein. Akkupankin varastointikapasiteetin tulee riittää mökillä
oleilun aikana tarvittavan energian tuottamiseen. Aurinkopaneeleiden tulee tuottonsa
puolesta olla riittävän isot akkujen lataamiseksi seuraavaa käyttökertaa varten.
Mikäli kulutat paljon virtaa ollessasi mökillä, tarvitset ison akkuvaraston. Mikäli käyntikertojen väli on pitkä, on paneeleilla hyvää
aikaa ladata akut taas täyteen. Jos taas mökillä käydään usein, mutta kulutus on maltillisempaa, tarvitaan tehokkaampi paneeli
ja vastaavasti pienempi akkupankki. Akkujen elinikä on rajallinen, mutta oikein hoidettuna ja huollettuna voidaan saavuttaa jopa
10 – 15 vuoden käyttöikä mitoituksesta ja akkutyypeistä riippuen. Vanhoja ja uusia akkuja ei tule käyttää samassa järjestelmässä. Energiankulutus kannattaa laskea riittävällä turvamarginaalilla, sillä vuosien vuoden kuluessa ehtii tapahtua paljon (mökille
tuodaan uusia laitteita).

Akkupankin laskenta
1) Laske päivittäinen kulutus wattitunteina
Kaikilla laitteilla on tehoarvo, joka ilmoitetaan Watteina (W).
Kun tehoarvo kerrotaan käyttötunneilla, saadaan tehonkulutus Wattitunteina (Wh). 5 W hehkulampun, joka on päällä 2
tuntia, tehonkulutus on siten 5 W x 2 h = 10 Wh. Voit laskea
tehontarpeesi laskemalla vuorokaudessa kulutettavat Wattitunnit. Voit käyttää apuna alla olevaa ohjeellista taulukkoa.

Esimerkki: Virran kulutus/vrk
Lukumäärä

Tuote

Teho
(W)

Käyttöaika (h)

Energiankulutus (Wh)

2

Lukulamppu

10 W

7h

140 Wt

1

Loisteputki 2 x 8 W

16 W

1h

16 Wt

2

Seinävalaisin

10 W

5h

100 Wt

1

Vesipumppu

40 W

30 min

20 Wt

4

Spottivalaisin

10 W

1h

40 Wt

1

Väri-TV

40 W

2h

80 Wt

Päivittäinen tehonkulutus

396 Wt

2) Muunna päivittäinen energiankulutus ampeeritunneiksi
Virran määrä akuissa ilmoitetaan ampeeritunteina (Ah).
Käytämme tätä tietoa laskentaperusteena. 396 Wh : 12 V =
33 Ah, mikä siis vastaa edellä olevan taulukon päivittäistä
tehonkulutusta vastaavaa virrankulutusta.
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Teho on virta kerrottuna jännitteellä:
W = A x V.
Vastaavasti :
Wh = Ah x V ja Ah = Wh : V.
3) Muunna päivittäinen energiantarve käyntikertaa kohti
Seuraavaksi voidaan laskea mökillä oleiluaikaa vastaava
tehonkulutus: Viikonloppu:
33 Ah x 3 = 99 Ah Viikko: 33 Ah x 7 = 231 Ah.
4) Akuston kapasiteetin valinta
Akun elinikä on suoraan verrannollinen siihen, kuinka tyhjäksi
akku puretaan käytössä. Akku voi jopa vioittua, mikäli se
syväpuretaan tyhjäksi, jolloin se myös jäätyy herkemmin.
Kesäkaudella akuista pitäisi käyttää korkeintaan 70% kokonaiskapasiteetista, talvella vastaavasti korkeintaan 50%.
Siten esimerkiksi 245 Ah:n akusta saa ottaa kerrallaan noin
170 A (kesällä) tai 125 Ah (talvella). Vastaavat arvot Concorde
305 -akulle ovat 250 Ah (kesä) tai 210 Ah (talvi). Ampeerituntilaskelma perustuu 100 tunnin purkausaikaan (kts. akut,
sivut 24 - 25).
Taulukon esimerkistä saadaan siten edelleen:
Sunwind 260 -akkujen lukumäärä viikonloppuna (talvi):
99 Ah: 125 Ah = 0,79 kpl = 1 akku á 245 Ah
Sunwind 260 -akkujen lukumäärä viikossa (kesä):
231 Ah: 170 Ah = 1,35 kpl = 2 akkua á 245 Ah
Concorde 305 -akkujen lukumäärä viikossa (kesä):
231 Ah: 250 Ah = 0,9 kpl = 1 kpl Concorde 305 Ah

ENERGIA

Akkupankin laskentataulukko
Täytä taulukkoon oma energiatarpeesi järjestelmän mitoitusta varten. Ota mallia viereisestä esimerkistä.
Kpl

Tuote

Teho (W)

Käyttöaika (h)

Energiankulutus (Wh)

Summa =

Wh

/12V

=

Ah

x (päivien lkm.)

=

Ah

1

2

Muunto ampeeritunneiksi: päivittäinen virrantarve (Wh):

3

Laskelma mökillä käynnin virrantarpeeksi: Päivittäinen tarve (Ah):

4

Laskelma akkutarpeesta Sunwind AGM 260 Ah akuille: Virran tarve (Ah):

/110Ah

≈

kpl 260 Ah

5

Laskelma akkutarpeesta Concorde 305 Ah akuille: Virran tarve (Ah):

/210Ah

≈

kpl 305 Ah

Aurinkopaneelien tarpeen laskeminen
Aurinkopaneelien tehtävänä on ladata akkupankki täyteen lataukseen ennen seuraavaa käyttökertaa. Olemme edellä laskeneet
mökin virrankulutuksen. Seuraavaksi on arvioitava, kuinka pitkä
aikaväli mökillä käyntien välillä tyypillisesti on. Alla oleva taulukko sisältää auringosta Pohjoismaissa saatavan keskimääräisen
ampeerituntimäärän latausta ajatellen. Mikäli mökkiä käytetään
pääasiallisesti viikonloppuina, näemme taulukosta, että 80 W
aurinkopaneeli tuottaa riittävästi virtaa akuille viikon aikana (99
Ah) helmikuusta lokakuuhun välisenä aikana. Tällöin suosittelemme yhdistelmää, jossa on 1 kpl 80 W aurinkopaneeli ja 2 kpl 260
Ah:n akkua. Mikäli mökkiä käytetään yhtä usein myös talvikautena, tulee järjestelmä varustaa useammalla aurinkopaneelilla tai
sitten virrankulutusta on vähennettävä. Järjestelmää voidaan myös
täydentää esimerkiksi tuuligeneraattorilla tai virta-aggregaatilla.
Mikäli mökkiä käytetään pääsiäisenä, kesäaikaan ja esimerkiksi
syysmetsästys- tai marjastusaikaan, on paneeleilla riittävästi
aikaa ladata akkupankki täyteen käyntikertojen välillä. Esimerkki-

tapauksessa pienempikin paneeli riittänee, mutta jotta järjestelmässä olisi hieman tehoreserviä, valitse 65 W aurinkopaneeli ja
1 x Concorde 305 -akku. Jos mökkiä käytetään läpi kesän, pitää
aurinkopaneelin olla riittävän kookas jotta se tuottaisi tarpeeksi
virtaa päivittäistä tarvetta ajatellen, 33 Ah (231 Ah viikossa).
Taulukosta näemme, että 130 W:n aurinkopaneeli kattaa tarpeen.
Lisäksi tarvitaan akusto, joka pystyy syöttämään tarvittavaa tehoa
aikoina jolloin paneelien tuotto on normaalia pienempi. Kokemuksemme perusteella voidaan todeta, että akuston kapasiteetin tulisi
kattaa yhden viikon kulutus, eli tässä esimerkissä 231 Ah. Oikein
mitoitettu järjestelmä koostuu siten yhdestä 135W aurinkopaneelista ja yhdestä Concorde 305 Ah:n akusta, tai vaihtoehtoisesti 2
kpl Sunwind 260 Ah:n akkua. Taulukko näyttää viikossa tuotetun
ampeerimäärän. Tiedot perustuvat yli 30 vuoden aikana kerättyihin kokemuksiin ja tulokset pätevät Etelä-Norjan tunturialueella.
Laaksoissa ja rannikkoalueilla arvot ovat hieman pienempiä.

SÄHKÖNTUOTTO AURINGOSTA ETELÄ-NORJAN VUORISTOSSA
Tam

Hel

Maa

Huh

Tou

Kes

Hei

Elo

Syy

Lok

Mar

Jou

130 W kiinteä

82

190

258

286

260

198

170

184

166

140

48

56

130 W suunnattava

80

190

282

368

400

332

278

266

202

148

50

54

80 W kiinteä

51

177

159

176

160

122

104

113

103

86

29

34

80 W suunnattava

49

117

173

227

246

205

171

163

125

91

31

33

65 W kiinteä

41

95

129

143

130

99

85

92

83

70

26

28

65 W suunnattava

40

95

141

184

200

166

139

133

101

74

25

27

30 W kiinteä

19

44

48

66

60

46

39

42

39

32

11

13

10 W kiinteä

6

15

16

22

20

15

13

14

13

11

4

4

Taulukko kertoo ampeeritunnit (Ah), jotka paneelimme tuottavat keskimäärin viikossa Pohjolassa. Annetut arvot perustuvat 30 vuoden
seurantaan Etelä-Norjan vuoristossa.
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SUNWIND TV-PAKETTI

ENERGIA

Sunwind TV-paketti 2015

Sunwind TV-paketti on hyvä valinta pienemmän mökin sähköistykseen. Tällä paketilla pääset hyvin alkuun,
se riittää valaistuksen, TV:n ja pienten 12V:n sähkölaitteiden käyttöön. Paketti on mitoitettu pääasiassa
viikonloppukäyttöä ajatellen. TV-paketissa on
erittäin laadukas Finluxin 24” LED-TV DVDsoittimella, joka on suunniteltu erityisesti
aurinkopaneelikäyttöön.
TV-paketissa on laadukas Victron Energyn
20 A:n lataussäädin. Lataussäätimen koko
mahdollistaa myöhemmässä vaiheessa lisäpaneeleiden hankinnan!

Paketti sisältää:
• 1 kpl Sunwind Standard 100 W aurinkopaneeli
• 1 kpl Aurinkopaneeliteline
• 1 kpl aurinkopaneelisäädin Victron BlueSolar
PWM Pro 20 A
• 1 kpl 23” LED-TV DVD-soittimella
• 1 kpl Sunwind 260 Ah AGM huoltovapaa akku
• 2 kpl Mini spotlight LED 2,5W
• 1 kpl seinään asennettava tupakansytytinliitäntä
• 50 m 2 x 2,5 mm2 kaapeli valkoinen
• 2 rasiaa johtonauloja (2 x 100 kpl)

TTI
VALMIS PAKE

• 1 kpl automaattisulake
• 1 kpl kytkentäjohto säätimen ja akun välille

TV-paketti
(122808R) 1 390,-

Vihje!
Varo halpoja kopioita! Sunwindilla on
yli 20 vuoden kokemus
aurinkoenergiajärjestelmistä.

Sunwind Basic 2015
aurinkoenergiapaketti

Sunwind Basic aurinkoenergiapaketti edullinen
järjestelmä jolla voit valaista isommankin mökin
LED-valoja hyödyntämällä. Järjestelmän avulla voit
ladata matkapuhelimet ja kannettavat tietokoneet.
Tehokkaan paneelin avulla akku latautuu kesäaikana
nopeasti täyteen, joten silloin voit liittää tähän
järjestelmään esim. pienen television.
Paketissa on laadukas Victronin 10A lataussäädin.
Säätimeen on myöhemmin mahdollista lisätä toinen
80W aurinkopaneeli.

Basic aurinkoenergiapaketti sisältää:
• 1 kpl Sunwind Standard 80W aurinkopaneeli
• 1 kpl Aurinkopaneeliteline
• 1 kpl Victron Blue Solar 10A lataussäädin.
• 1 kpl Sunwind 136Ah AGM-akku
• Kytkentäjohto säätimen ja akun väliin
• 1 kpl seinään asennettava tupakansytytinliitäntä
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Basic aurinkoenergiapaketti
(112832R) 490,-

TTI
VALMIS PAKE

SUNWIND JÄÄKAAPPIPAKETTI

Sunwind Jääkaappipaketti 12 V

Sunwind 12 V Jääkaappipaketin avulla pääset käyttämään mökilläsi 72 litran 12V:n kompressorijääkaappia, joka
vastaa toimintaperiaatteeltaan kotijääkaappiasi. Jääkaappipaketti on mitoitettu pääasiassa viikonloppukäyttöä
varten.

Jääkaappipaketti 12 V sisältää:
• 1 kpl Sunwind Standard 200 W aurinkopaneeli
• 1 kpl aurinkopaneeliteline
• 2 kpl 260 Ah Sunwind AGM huoltovapaa akku
• 1 kpl Victron Energy BlueSolar PWM Pro
lataussäädin 20A
• 1 kpl näyttö lataussäätimeen
• 1 kpl Sunwind DC 72 litran kompressorijääkaappi
• 1 kpl kytkentäjohto säätimen ja akun väliin
• 1 kpl automaattisulake
• Välikaapelit akkujen rinnankytkemiseen
(sisältää liittimet)

Jääkaappipaketti 12 V
(112818R) 2 190,-

TTI
VALMIS PAKE

Sunwind Jääkaappipaketti 230 V

Tähän jääkaappipakettiin voit itse hankkia haluamasi 230V jääkaapin. Suosittelemme jääkaapiksi hyvän energialuokan omaavaa mallia (energiankulutus max. n. 150 kWh/vuosi). Jääkaappipaketti on mitoitettu toimivaksi
keväästä syksyyn. Mikäli haluat pitää jääkaappia toiminnassa yhtäjaksoisesti useita viikkoja, suosittelemme
hankkimaan varavoimaksi aggregaatin ja laturin. Näin varmistat jääkaapin toiminnan myös pidempien sadejaksojen aikana.
Jääkaappia käytetään paketin sisältämän invertterin avulla. Invertteriä voit käyttää myös esim. puhelimen ja
kannettavan tietokoneen lataamiseen.

Jääkaappipaketti 230 V sisältää:
• 2 kpl Sunwind Standard 135 W aurinkopaneeli
• 2 kpl aurinkopaneeliteline
• 1 kpl 30A Morningstar PS-30M säädinyksikkö
• 3 kpl 260Ah Sunwind AGM huoltovapaa akku
• 1 kpl Victron Phoenix 12/800VA siniaaltoinvertteri
• 1 kpl kytkentäjohto säätimen ja akun väliin
• 1 kpl automaattisulake
• Välikaapelit akkujen rinnankytkemiseen
(sisältää liittimet)

Jääkaappipaketti 230 V
(112828R) 2 890,-

TTI
VALMIS PAKE
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SUNWIND LÄMMITINPAKETTI

ENERGIA

Sunwind Lämmitinpaketti

Sunwind Lämmitinpaketti sisältää laadukkaan kotimaisen Wallas-lämmittimen kauko-ohjauksella. Lämmitinpaketissa on 80W aurinkopaneeli sekä 136 Ah:n akku, joten tällä järjestelmällä saat myös toimimaan valaistuksen, puhelimien latauksen sekä pienen LED-TV:n.

Lämmitinpaketti sisältää:
• 1 kpl Sunwind Standard 80 W aurinkopaneeli
• 1 kpl aurinkopaneeliteline
• 1 kpl 136 Ah Sunwind AGM huoltovapaa akku
• 1 kpl Victron Energy Blue Solar 10 A lataussäädin
• 1 kpl kytkentäjohto säätimen ja akun väliin
• 1 kpl automaattisulake
• 1 kpl Wallas 26CC mökkilämmitin, seinänläpiasennuksella ja kauko-ohjauksella

TTI
VALMIS PAKE
Sunwind Lämmitinpaketti
(112838R) 2 990,-
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SUNWIND 12 V ASENNUSPAKETTI

Sunwind 12 V asennuspaketti

Tämä asennussarja sisältää komponentit, joita yleensä 12 V asennuksissa tarvitaan. 50 m kaapelirulla riittää
hyvin pienemmän mökin valaistukselle ja pistorasioille.

Asennuspaketti 12 V sisältää:
• 50 m asennuskaapelia, 2 x 2,5 mm2
• 100 kpl johtokiinnikkeitä
• 4 kpl erikoispistorasia
• 4 kpl erikoispistotulppa
• 2 kpl kytkentärasia
• 1 kpl automaattisulake 25A

(112848R) 195,-

Sunwind LED-valaisinpaketit
Sunwindin valmiit valaisinpaketit ovat oiva lisä 12 V aurinkovoimalaasi.

Sunwind LED-valaisinpaketti Basic

Sunwind LED-valaisinpaketti Luxus

• 4 kpl Spotlight LED valkoinen

• 2 kpl Power Tube LED

• 1 kpl LED-valolista 2,2W

• 1 kpl kattovalaisin Mini-tube

(112858R) 165,-

• 1 kpl Mio lattiavalaisin

(112868R) 290,-
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AURINKOPANEELIT

ENERGIA

Aurinkopaneelit Sunwind Standard 12V

Standard Aurinkopaneelit on suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi haasteellisissa ympäristöissä. Tämäntyyppinen paneeli on mitoitettu kansainvälisten alan standardien mukaan ja sopii siten erinomaisesti skandinaaviseen
ilmastoon ja ympäristöön. Niitä voidaan käyttää kaikissa vapaa-ajan käyttökohteissa: mökeillä, veineissä sekä
asuntovaunuissa. Paneelit ovat rakennettu tukevasta anodisoidusta alumiinista ja suojaavasta karkaistusta lasista.
Käytetylle aurinkokennotekniikalle on ominaista korkea hyötysuhde ja äärimmäinen vakaus.
Aurinkopaneelilta odotetaan vähintään 30 vuoden käyttöikää ja tehotakuuta niillä on 20-25 vuotta,
koosta riippuen.
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Sunwind Standard
Mono 10W
Aurinkopaneeli 12V

Sunwind Standard
Mono 50W
Aurinkopaneeli 12V

Sunwind Standard
Mono 100W
Aurinkopaneeli 12V

Sunwind Standard
Mono 160W
Aurinkopaneeli 12V

(20-1900)
Hinta 25:-

(20-1980)
Hinta 115:-

(20-2200)
Hinta 199:-

(20-2300)
Hinta 350:-

Sunwind Standard
Mono 25W
Aurinkopaneeli 12V

Sunwind Standard
Mono 60W
Aurinkopaneeli 12V

Sunwind Standard
Mono 135W
Aurinkopaneeli 12V

Sunwind Standard
Mono 200W
Aurinkopaneeli 12V

(20-1950)
Hinta 65:-

(20-2040)
Hinta 135:-

(20-2900)
Hinta 295:-

(20-2650)
Hinta 399,-

Sunwind Standard
Mono 45W
Aurinkopaneeli 12V

Sunwind Standard
Mono 80W
Aurinkopaneeli 12V

(20-5100)
Hinta 110:-

(20-2100)
Hinta 169:-

AURINKOPANEELIT

Säädettävät telineet
aurinkopaneeleille

Säädettävän telineen avulla voidaan aurinkopaneelin
kulmaa suhteessa aurinkoon muuttaa maksimaalisen
hyödyn aikaansaamiseksi. Sopii sunwind standard
paneeleille välillä 60W-160W.
Aurinkopaneelin kulmaa on syytä säätää vähintään
kaksi kertaa vuodessa. Telineet on suunniteltu ensisijaisesti seinä- ja kattoasennukseen.

(20-0015) Hinta 39:-

Tekniset tiedot
Sunwind Standard
Aurinkopaneelit 12V

Voimme toimittaa aurinkopaneeleita myös 24V järjestelmiin. Ota yhteyttä ja kysy
eri kokoisista ja hintaisista
vaihtoehdoista.

Aurinkopaneeli

Mitat

Paino

Latausvirta max

SW10 10W

487 x 281 x 25 mm

1,7 kg

0,63 A

SW25 25W

643 x 282 x 25 mm

2,8 kg

1,5 A

SW45 45W

1029 x 360 30 mm

4,2 kg

2,63 A

SW50 50W

676 x 571 x35 mm

5,9 kg

2,9 A

SW60 60W

836 x 541 x 35 mm

6,2 kg

3,3 A

SW80 80W

1005 x 541 x 35 mm

7,5 kg

4,8 A

SW100 100W

1127 x 676 x 35 mm

9,5 kg

5,8 A

SW135 135W

1412 x 676 x 35 mm

11,4 kg

7,6 A

SW160 160W

1482 x 676 x 35 mm

11,5 kg

9,2 A

SW200 200W

1580 x 808 x 35 mm

15,3 kg

11,6 A
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ENERGIA

VENEPANEELIT

Aurinkopaneelit veneeseen

Turvallisen veneilyn perusedellytys on akkujen latauksen varmistaminen. Moottorin käyttö ainoastaan akkujen
lataamiseen tai pitkien maasähkökaapeleiden käyttäminen ei ole hauskaa eikä aina edes mahdollinen vaihtoehto.
Aurinkopaneelit ovat ratkaisu ongelmaan!
Ne lataavat akkuja jopa pilvisellä säällä ja kiitos pitkien kesäpäivien, lataamiseen riittää hyvin pienemmätkin
paneelit. Aurinkopaneelit ovat helppo asentaa, eivätkä ne vaadi juurikaan huoltoa.

Minkä tyyppinen aurinkopaneeli?

Kuinka suuren aurinkopaneelin tarvitsen?

On tärkeä valita oikeanlainen aurinkopaneeli omien tarpeiden
mukaan. Sunwindilta löytyy kolmen tyyppisiä aurinkopaneeleita. Standard aurinkopaneelit ovat lasipinnalla, venepaneeleissa
on ohut muovikerros ja lisäksi löytyy taitettavia aurinkopaneeleita.

Se riippuu energiantarpeestasi sekä käytettävissä olevasta tilasta.

Standard-paneelit ...
... ovat lasipinnalla ja alumiinikehikolla. Nämä paneelit ovat
edullisia ja vankkatekoisia. Standard-paneelit sopivat tasaiselle
pinnalle ja niiden päälle ei sovi astua. Standard-paneelit löytyvät sivuilta 22-23.

Venepaneeleissa ...
... on samanlaiset tehokkaat kennot, mutta ovat muovipinnoitteella ja huomattavan ohuita. Näiden paneeleiden päällä voi
kävellä. Ihanteellinen ratkaisu esim. purjeveneeseen.

Taitettavissa aurinkopaneeleissa ...
... on samanlaiset tehokkaat kennot kuin Standard-paneeleissa, mutta ne ovat suunniteltu siten, että ne on helppo taittaa
pieneen tilaan kun paneeli ei ole käytössä. Nämä aurinkopaneelit voidaan asentaa minne tahansa ja ne sopii erityisen hyvin
liikkuvaan käyttöön.

Sunwind Lite-paneelit

Taipuisat ja vesitiiviit lasikuidusta valmistetut aurinkopaneelit
soveltuvat erityisesti veneeseen sekä asuntovaunuun. Materiaalina lasikuitu joustaa hieman. Joustavuutensa ansiosta
paneelit soveltuvat hyvin esim. veneen kannelle. Paneeleilla on
5 vuoden tehontuottotakuu sekä +/- 3 % tehotoleranssi.

Sunwind Lite 20 W aurinkopaneeli
(104220) 165,Sunwind Lite 40 W aurinkopaneeli
(104240) 325,-
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Jos käytössäsi on energiatehokas kylmäboksi, aurinkopaneelin
pitäisi olla vähintään 50 W. Valaistukseen ja esim. kännykän
lataamiseen riittää pienempikin paneeli.

Alla oleva taulukko kertoo kuinka
paljon eri kokoiset paneelit lataavat
kesäkuukausina.
Aurinkopaneelin
teho W

Ampereerituntia
(Ah) päivässä

Wattituntia (Wh)
päivässä

10 - 12

5-6

60 - 72

20 - 25

8 - 10

96 - 120

35 - 40

15

180

45 - 55

20

240

Energiantuotanto on riippuvaista vuodenajoista, säätilasta sekä auringonsäteiden kulmasta. Taulukon arvot ovat kesäkuukausien keskiarvoja.

VENEPANEELIT

SW Marin aurinkopaneelit

Sunwind Marin -aurinkopaneelit on suunniteltu asennettavaksi suoraan kannelle tai katolle. Solut on asennettu
alumiini- tai lasikuitulevylle ja päällä on erittäin vahva muovi. Se tarkoittaa myös sitä, että paneeleita voidaan
taivuttaa hieman - noin 3 % kaarevaa pintaa vasten. Kestävä pinta mahdollistaa paneelin päällä kävelemisen.
Aurinkopaneeli pitää hyvää huolta akuista, ladaten sitä hitaasti.

SWM20 20W venepaneeli
(203100) 145,SWM30 30W venepaneeli
(203250) 225,SWM40 40W venepaneeli
(204900) 295,SWR40 40W venepaneeli
(204800) 295,SWM65 65W venepaneeli
(203550) 385,SWM85 85W venepaneeli
(203560) 445,-

Taitettavat aurinkopaneelit

Taitettavat aurinkopaneelit liikkuvaan käyttöön. Paneelit ovat helposti taitettavissa ja
varastoitavissa. Voidaan varustaa tupakansytytinliitännällä. Jos paneelia ei asenneta
kiinteästi ja sitä tarvitaan kun on kulutusta, niin lataussäädin ei ole välttämätön.
Saatavilla kaksi mallia, 50 W & 100 W.

Uutuus!

Taitettava 50W aurinkopaneeli
Mitat: 1898 x 350 mm. Taitettuna: 385 x 215 mm

(102750) 195,Taitettava 100W aurinkopaneeli
Mitat: 1060 x 770 mm. Taitettuna: 390 x 270 mm

(102700) 395,-

Paneeli

Teho W

Latausvirta A

Jännite V

Mitat mm

Paino kg

SWM20

20

1,13

17,9

1225 x 153 x 3

2,5

SWM30

30

1,73

17,4

806 x 350 x 3

3,45

SWM40

40

2,42

18

600 x 600 x 2,5

3,9

SWR40

40

1,81

22,1

1000 x 300 x 3

4,1

SWM65

65

3,61

18

782 x 660 x 3

6,3

SWM85

85

4,83

17,5

1045 x 660 x 3

8,4

Lite 20

20

1,11

20

540 x 358 x 3,5

1,3

Lite 40

40

2,22

20

675 x 540 x 3,5

2,5

Taitettava 50

50

2,78

18

1898 x 350

2,7

Taitettava 100

100

5,56

18

1060 x 770

5,2
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TELINEET

Vinkki:

ENERGIA

Säädettävä teline aurinkopaneeleille

Ostamalla säädettävän telineen, voit saada
jopa 30% enemmän tuottoa aurinkopaneelistasi. Eli esim. 60W aurinkopaneeliin voit
saada 18 ”extrawattia”.

Pulverilakattu musta teline, valmistettu galvanoidusta teräksestä, joka
kestää kovassakin tuulessa. Telinee sopii Sunwindin ennen vuotta 2014
myymiin aurinkopaneeleihin.

Teline 125/140 – Säädettävä multi
(118100) 59,Teline 50/100 – Säädettävä multi
(118120) 59,-

Caravan-teline
Alumiininen vaaka-asennusteline esim. asuntovaunun katolle. Teline kiinnitetään
liimamassalla (Sikaﬂex), jotta asennuspintaan tehtäviltä reiltä vältytään. Sopii 50cm
leveille paneeleille.

(118140) 50,-

Kulmapalat aurinkopaneelin asennukseen
Kulmapalojen avulla aurinkopaneeli kiinnitetään kulmista asennettavalle pinnalle
liimamassan (Sikaﬂex) avulla. Tällöin asennuspintaan tehtäviltä reiltä vältytään.
Sopii aurinkopaneeleille, joiden kehyksen paksuus on 35 mm.

(118150) 55,-

Multiﬂex asennuspaketti alumiini

Multiflex asennuspaketti muovi

Sopii asuntoautoihin ja -vaunuihin. Tämä asennussarja sisältää kaikki tarvikkeet paneelin kiinnittämiseen.

Sopii asuntoautoihin ja -vaunuihin. Tämä asennussarja sisältää kaikki tarvikkeet paneelin kiinnittämiseen.

Asennuspaketti 100, 135 ja
160 W aurinkopaneelille

Asennuspaketti muovikulmilla 100, 135 ja
160 W aurinkopaneelille:

•
•
•
•

4 kpl z-proﬁili alumiini
Ruuvit
Kytkentärasia, IP-54
Sikaﬂex 291 100 ml

• Sika primer206G+P 30 ml
• Kaapeliläpiviennin
• 5 m kaapelia

(118170) 80,-

Asennuspaketti 60 ja 80 W aurinkopaneelille:
•
•
•
•

Sikaﬂex
Sika primer206G+P 30 ml
Kaapeliläpiviennin
5 m kaapelia

(118165) 65,-

•
•
•
•
•
•

4 kpl muovikulmia, valkoinen
Ruuvit
Sikaﬂex 291 100 ml
Sika primer206G+P 30 ml
Kaapeliläpiviennin
5 m kaapelia

(118175) 85,Asennuspaketti muovikiskoilla 100, 135 ja
160 W aurinkopaneelille:
•
•
•
•
•
•

2 kpl muovikiskoja 530 mm, valkoinen
Ruuvit
Sikaﬂex 291 100 ml
Sika primer206G+P 30 ml
Kaapeliläpiviennin
5 m kaapelia

(118180) 85,-
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Tuulienergia

Tuulienergiaa on käytettävissä ympäri vuoden. Erityisesti avoimessa maastossa, meren rannalla ja tuntureilla tuulienergia on varteenotettava vaihtoehto tai täydennys olemassa oleviin vaihtoehtoihin. Kaukana pohjoisessa olevat
mökit, sekä mökit joita käytetään myös pimeimpään vuodenaikaan tarvitsevat lähes poikkeuksetta aurinkoenergiaa
täydentävän tuulivoimalan. Ihanteellisin ratkaisu saattaa olla aurinko- ja tuulivoimalan yhdistelmä. Tärkeintä on
suunnitella järjestelmät todellisten tarpeiden ja energiankulutuksen mukaan.

Perusedellytys tuulienergian hyödyntämiseen on se, että asennuspaikalla tuulee riittävän usein. Yleensä tuulienergian määrää eli
potentiaalia arvioidaan virheellisesti ylöspäin. Noin 10 m/s nopeudella vaikuttava tuuli tuntuu yleensä ihmisistä melko voimakkaalta.
Sisämaassa tuulivoimalan on sijaittava lähes avoimessa maastossa,
jotta voimala tuottaisi käyttökelpoisen määrän energiaa. Ihanteellisemmat olosuhteet vallitsevat tunturissa puurajan yläpuolella
sekä meren rannalla. Edullisin suunta on pääsääntöisesti lounas.
Tuuligeneraattori on sijoitettava mahdollisimman korkealle maaston
muotojen osalta, mutta lisäksi on yleensä käytettävä mastoa.
Tuulen nopeus kasvaa korkeuden kasvaessa, ja jo 1 m/s nopeuden kasvu lisää energiantuotantoa 50%. Jos tuulennopeus kasvaa
kaksinkertaiseksi, energiantuotantokyky eli latausvirta kasvaa
nelinkertaiseksi. Kaikki toimittamamme tuuligeneraattorit kestävät
suuria tuulikuormia, mutta mikään markkinoilla olevista tuuligeneraattoreista ei kestä turbulenttisten ilmavirtausten aiheuttamaa
rasitusta pitemmän päälle. Jos asennuspaikan valinnalla on voitu
estää turbulenssien vaikutus, kasvaa tuuligeneraattorin elinikä
huomattavasti. (kts. ylläolevaa kuvaa). Varjostettu alue kuvassa
esittää aluetta, jolla esiintyy turbulenttisiä ilmavirtauksia. H on
rakennuksen korkeus, ja kuvasta nähdään, että turbulenttinen alue
ulottuu yli 20 kertaa korkeutta vastaavan matkan päähän rakennuksen tuulensuojan puolelle. Lisäksi on huomioitava, että turbulenttinen alue ulottuu korkeudelle, joka on noin kaksi kertaa rakennuksen korkeus. Varjostetulle alueelle asennettu tuuligeneraattori

rikkoontua lyhyessäkin ajassa. Tuuligeneraattori tuottaa ilmoitetun
tehon tietyllä optimaalisella tuulennopeudella. 6-lapainen tuuligeneraattori on tehokkaampi kevyillä tuulilla verrattuna 3-lapaiseen
vastineeseensa. Maksimaalinen teho kovilla tuulilla saadaan aikaan
3-lapaisella tuuligeneraattorilla. Kohtuullisilla tuulilla tuuligeneraattorin energiantuotto saattaa olla suurempi kuin kohtuullisen
kokoisilla aurinkopaneeleilla, mutta kevyillä tuulilla tuotto saattaa
tuottaa pettymyksen. Tuuliselle alueelle oikeaoppisesti asennettu
ja valittu tuuligeneraattori saattaa tuottaa huomattavia määriä
ilmaista energiaa.

Vinkki:
• Suunnitellun sijoituspaikan paikallisia
tuulitietoja ja vuotuisia tuulimääriä voi yrittää
selvittää mm. Ilmatieteenlaitokselta.
• Vältä asennuksessa turbulenttisia kohtia.
Mitä korkeammalle saat tuligeneraattorin asennettua, sen parempi!
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Vinkki:
ENERGIA

Tuuligeneraattorin valinnasta:
Jos kohteessasi tulee enemmän kuin 8-10 m/s,
on 3-lapainen hyvä valinta. Jos tuulennopeus jää tätä
pienemmäksi, on 6-lapainen hyvä valinta.

Tuuligeneraattori X400

Tuuligeneraattori X400 suositellaan käytettäväksi rannikko- ja saaristoympäristöissä. Tuuligeneraattori on oiva lisä energiantuotantoon pimeinä vuodenaikoina. X400 soveltuu erinomaisesti myös purjeveneisiin, jopa pidemmillekin purjehduksille.
Aurinkoenergian saatavuus rajoittuu keväästä syksyyn, kun taas tuulienergiaa on saatavilla tasaisemmin ympäri vuoden. Tuuligeneraattori
on siis hyvä lisä aurinkoenergiajärjestelmään, jos mökkikausi jatkuu
pitkälle syksyyn tai on ympärivuotinen.
X400 käyttää pientuulivoimaloiden uusinta teknologiaa. Kaikki
tuuligeneraattorin osat ovat korkealaatuisia ja ne on tehty
kestämään myös meriolosuhteita. X400 tuuligeneraattorin
huipputeho 400 W saavutetaan kun tuulennopeus on
12,5 m/s. Sähkön tuottaminen alkaa 2,5 m/s. X400 on
suhteellisen hiljainen.

Uutuus!
Masto X400 6 metriä
6 metrin masto tuuligeneraattoriin,
sisältää kiinnitystarvikkeet.

X400 tuuligeneraattorissa on hybridisäädin, eli
siihen voi tuuligeneraattorin lisäksi kytkeä myös aurinkopaneeleita max.
150 W. Lataussäädin valvoo akuston latausta ja estää akuston ylilatautumisen. Lataussäädin on erillinen, joten kaapelointi ja mahdolliset huoltotoimet
sujuvat helposti.

(5411562) 695,-

• Latauksen aloitus matalassa
tuulennopeudessa
• Hiljainen
• Tehokas
• Vähäinen tärinä

(541150) 1 390,-

• UV-kestävä

(541150P) 1200,- (hinta
Sunwind aurinkoenergiapaketin yhteydessä)

• Soveltuu meriympäristöön
• Kevyt (7,8 kg)
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Malli

Teho 12,5m/s

Jännite

Latauksen aloitus

Siivet

Roottori Ø

Paino

Masto Ø

Väri

X400

400 W

12 V

2,5 m/s

3

1330 mm

7,8 kg

48 - 50 mm

Valkoinen

TUULIGENERAATTORIT

Ampair Pacific 100 W
tuuligeneraattori

Suomessa Merivartiosto, Ilmatieteen laitos ja Metsähallitus ovat
esimerkkejä viranomaisista, jotka ovat ottaneet käyttöön Ampairin tuotteita. Aluevesirajoillamme olevissa tutkavalvonta-asemissa pyörii tälläkin hetkellä noin 1000 Ampair-tuuligeneraattoria osallistuen turvallisuutemme varmistamiseen.
Ampair Paciﬁc tuuligeneraattorin kierrosluku on melko alhainen
(suurin teho saadaan nopeudella 1500 kierrosta minuutissa).
Suunnittelussa on siten voitu keskittyä myös siipien muotoilun
optimointiin. Kuusi leveää vinokulmaan asennettua siipeä takaavat tehokkaan toiminnan myös alhaisilla tuulennopeuksilla.
Ampair Paciﬁcin generaattorit ovat hiljaisia kiitos alhaisen kierrosnopeuden, mikä on omiaan myös pidentämään käyttöikää.

• Kaksi generaattoria samalla akselilla
• Herkkä kevyillä tuulilla, mutta
kestää kovatkin tuulet
• Kulutusta kestävä

Ampair Paciﬁc 100 tuuligeneraattori säätimellä 12 V
(549885) 1 750,-

Graaﬁ vasemmalla näyttää generaattorin tehon eri tuulennopeuksilla.

Tekniset tiedot

Tyypillinen teho 10 m/s

Latauksen aloitus

Siipien lukumäärä

Roottorihalkaisija

Paino

Mastoputken
halkaisija

Jännite

Ampair Paciﬁc 100

60 W

n. 3 m/s

6

915 mm

18 kg

41 mm Ø sisä

12 tai 24 V
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Vinkki:

ENERGIA

Aurinkopaneelien
lataussäätimet

Säädin on mökin turvalaite! Säätimen tärkein tehtävä
aurinkopaneelijärjestelmässä on varmistaa akun nopea
täyteen latautuminen ja estää akun ylilatautuminen.
Mökkeilijälle on myös tärkeää voida valvoa järjestelmän
toimintaa kaikissa tilanteissa.

Victron Blue Solar 10A
Edullinen aurinkopaneelisäädin joka tarjoaa rahalle vastinetta.
Tämä lataussäädin sopii erinomaisesti pieniin järjestelmiin.

Victron Blue Solar
MPPT 100/30

• Oikosulkusuojaus

Täysin ohjelmoitava MPPT-säädin. Valitsee automaattisesti
käytettäväksi jännitteeksi 12 tai 24 V. Lataus voidaan syöttää
säätimeen maksimissaan 100 V jännitteellä ja säädin hyödyntää erittäin nopeaa MPPT-lataustekniikkaa. Maksimi latausvirta
30 A. Säätimeen voidaan yhdistää muita Victronin tuotteita.
Victron Color Controlin avulla pääset käsiksi useisiin laitteen
parametreihin.

• Isot liitinpaikat kaapeloinnille

• 12/24 V

• Lämpötilakompensoitu lataus

• Suojaus väärää polariteettia
vastaan

• 10 A
• 12/24 V
• Mitat: 41,5 x 31,5 x 24 mm
• Ohjelmoitava akkuvahti

• Järjestelmän tila ilmaistaan merkkivaloilla

• Lämpötilakompensoitu lataus

• Suojaus ylikuormitusta vastaan

• Voidaan käyttää yhdessä

(540178) 40,-

Victron Colour Controllin kanssa
• Mitat: 130x186x70

Victron Blue Solar PWM 20A
Uusi ja moderni lataussäädin johon on mahdollista lisätä ulkoinen näyttö. Säädin kestää 20 A latausvirran ja siinä on akkuvahti. Säädin soveltuu 12 ja 24 V järjestelmiin. Säädin soveltuu
AGM-akuille, mutta ulkoisen näytön avulla on mahdollista säätää
latausjännitettä sekä akkuvahtia.
• 20 A
• 12/24 V

Uutuus!

• Max latausjännite:
28/55 V
• Akkuvahti
• Suojaus väärää polariteettia vastaan
• Lämpötilakompensoitu lataus
• Mitat: 200x100x57 mm
• Soveltuu AGM-akuille

(540188) 75,-

Uutuus!

• Soveltuu AGM-akuille
• Peak Power -säädin säätää automaattisesti jännitteen
ja virran suhteen akulle sopivaksi ja näin ollen saat
paneelistasi enemmän irti.

(540191) 285,-

Sunwind PeakPower MPPT
Aurinkopaneelijärjestelmä on yleensä suunniteltu lataavan 12V
akustoa. Paneeleista lähtevä jännite on tyypillisesti n. 17-18V,
näin tavanomaisella säätimellä ei saada paneelista kaikkea tehoa
irti. Peak Power -säädin säätää automaattisesti jännitteen ja
virran suhteen akulle sopivaksi ja näin ollen saat paneelistasi
enemmän irti. MPPT-tekniikka (Maxiumum Power Point Tracking)
tarkkailee siis jatkuvasti optimaalista latausjännitettä, jotta paneeleiden kokonaisteho voitaisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin.
• 10A tai 20 A
• Max. sisääntulojännite: 100 V
• Mitat: 169 x 118 x 83 mm

Lämpötila-anturi
Victron Blue Solar PWM

PeakPower 10A
(540180) 130,-

(540190) 10,-

PeakPower 20A
(20-1190) 215,-

Digitaalinen näyttö Victron Blue Solar PWM
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Ostaessasi uusia akkuja, tarkista että lataussäädin
sopii akuillesi. Vääränlainen latausjännite lyhentää
akkujen käyttöikää. Kaikki myymämme säätimet
soveltuvat AGM-akuille.

Näyttö näyttää graaﬁsesti ja digitaalisesti kaikki
tarvittavat tiedot, kuten latausvirran, kulutuksen
ja akkujännitteen. Latausvirta ja akkuvahti ovat
ohjelmoitavissa näytön avulla.

Digitaalinen näyttö

(540189) 65,-

(540181) 50,-

Digitaalinen näyttö Sunwind PeakPower MPPTsäätimeen. Voidaan asentaa pinta- tai uppoasennuksena. Mitat: 112 x 112 x 40 mm.

AURINKOPANEELIEN LATAUSSÄÄTIMET

Morningstar PS 30 digitaalinen
aurinkopaneelisäädin 12/24V

Morningstar Sunsaver Duo

Digitaalinen säädin, jonka avulla näet helposti latausvirran, kulutusvirran sekä akkujännitteen. Tilailmaisu LEDien avulla. Maksimi latausvirta
on 30 A, joka vastaa kuutta 80 W:n aurinkopaneelia.
• PWM-tyyppinen akkujen sarjalataus (ei shuntin tarvetta)
• Akkutyypit: Geeli, suljettu (AGM) ja lyijyhappoakku
• Erittäin tarkka latausvirran säätö ja ilmaisu
• Jumpperi, joka eliminoi sähkömagneettiset häiriöt
• Maks. 300 A
• Lämpötilakompensoitu lataus
• LVD (Low Voltage Disconnect) irrottaa kuorman automaattisesti
jos akkujännite putoaa liian alas

Tällä lataussäätimellä voit ladata kahta akustoa samanaikaisesti. Toiminto on tärkeä silloin, kun käytössä on kaksi mökkiä, esim. päämökki ja saunamökki. Säädä latauksen suhde
haluamallasi tavalla, esimerkiksi 50/50 periaatteella, tai jos
päämökissä tarvitaan reilusti enemmän virtaa, vaikka 90/10
suhteella. Kun toinen akku on täysi, menee koko latausvirta
siihen akkuun, joka ottaa vastaan. Tehokas nelivaiheinen
lataustekniikka, lämpötilakompensaatiolla. Säätimeen sisältyy
erillinen näyttö, jossa on 10 m kaapeli. Näyttö antaa tärkeää
informaatiota latauksen ja akuston tilasta.

(540185) 245,-

• LED-tilailmaisu, LED-vikailmaisu
• Sietää ylikuormitusta 25 %
• Akkuanturiliitin
• Säätää akkujännitteen
automaattisesti
• 30A tulo
• 30A lähtö

(540138) 295,-

Analogiset säätimet
Kaikissa säätimissämme on vakiovarusteena ainutlaatuinen
pulssilataustoiminto. Säädin tarkkailee akkujen jännitettä ja
lämpötilaa jatkuvasti ja ohjaa pulssimaisesti tapahtuvaa latausta
siten, että akut saavat optimaalisen syöttövirran. Kokemus on
osoittanut, että pulssimainen latausvirta pidentää akkujen käyttöikää. Kaikki säätimemme on varustettu volttimittarilla, jonka

avulla voit määrittää akkujen varaustilan. Akkuvahti kytkee akun
irti kuormasta automaattisesti silloin, kun akun jännite on liian
alhainen. Säätimissä on ampeerimittari, jonka avulla näet kuinka
paljon virtaa paneelit tuottavat sekä sen, kuinka paljon kullakin
hetkellä energiaa kulutat.

Säädin Sunwind 12VA

Säädin Marine GTR NTC 12

• Volttimittari kolmella asteikolla
(akkutila)

Lataussäädin erikoistarpeisiin – ei kulutuslaiteliitäntää tai
mittareita. Toimii samalla teknologialla kuin muut Sunwind-säätimet. Säädin on koteloitu tiiviisti, sietää roiskevettä ja sisältää
LED-merkkivaloja jotka ilmaisetvat lataustoiminnon sekä täyteen
ladatun akun. Liitännät aurinkopaneeliin (+/-) ja akulle (+/-).

• Ampeerimittari
• Maks. tulovirta 12 A tai 180 W
aurinkopaneeli

(540113) 170,-

Säädin Sunwind 20 AVAB
• Huippumalli joka kasvaa tarpeen mukaan
• Monipuoliset toiminnot, käyttäjäystävällinen
• Latauksen täysi hallinta, akkutila ja kulutuslaitteiden
syöttö samanaikaisesti

• Veneeseen, asuntovaunuun ja ammattikäyttöön
• Lämpötilakompensointi
• Pelkkä lataussäädin
• Voidaan sovittaa
teollisuussovelluksiin

(540117) 150,-

• Helppo liitäntä kahdelle aurinkopaneelille
• Akkuvahti
• 2 kpl Ampeerimittareita
(lataus ja kulutus)

Uusi
suurempi
kapasiteetti!

• Liittimet 8 mm2 johdoille
• Maksimivirta sisään
20 A tai 240 W
(aurinkopaneeleilta)

(540118) 320,-
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Morningstar TS45/60 aurinkopaneelisäädin
Lataussäädin 12/24V/48V –järjestelmiin, joka kestää 45A tai 60A latausvirran. Tämä lataussäädin sopii
kaikentyyppisille akuille. Säätimeen on saatavilla lisävarusteena erillinen näyttö, joka informoi latausvirran sekä akun jännitteen. Säätimessä olevilla DIP-kytkimillä pystyt säätämään akuillesi optimaalisen
latausjännitteen.
• Erittäin luotettava
• Kestää suurta latausvirtaa
• Säätimen toimintatapa valittavissa
• Kattavat elektroniset suojaukset

• Näyttö ja lämpötila-anturi saatavissa
lisävarusteena
• Mahdollista kytkeä suuren poikkipintaalan kaapeleita

TS-45 (540139) 235,TS-60 (540141) 275,-

Lämpötila-anturi TS45/-60
aurinkopaneelisäätimeen

Tristar digitaalinen
näyttö

Sopii Morningstar TS45-aurinkopaneelisäätimeen,
optimoi oikeanlaisen latauksen kun
säädinyksikkö ja akut sijaitsevat eri tilassa.

Ilmaisee aurinkopaneelien
latausvirran sekä akuston
jännitteen.

(540148) 45,-

(540147) 140,-

Tristar MPPT 45/60 Aurinkopaneelin lataussäädin
Morningstarin TriStar MPPT lataussäädin patentoidulla teknologialla (TrakStar
Technology ™). Säädin käyttää MPPT (Maximum Power Point Tracker) lataustekniikkaa. Morningstarin TriStar MPPT säätimessä on todella hyvä hyötysuhde
(99%) ja sen oma virrankulutus on pientä verrattuna muihin vastaavanlaisiin
säätimiin. Säädin käyttää ”tracking” algoritmia, joka mukautuu nopeasti aurinkopaneelin jännitteeseen.

Ominaisuudet ja edut:
• Maksimaalinen latausvirta ja hyötysuhde 99 %.
• Erittäin nopea skannaus ja analysointo IV-käyrästä

Tekniset tiedot:
• Maksimi latausvirta: 45 A tai 60A
• Maksimi oma tehonkulutus: 2,7 W
• Mitat: 291 x 130 x 142 mm/
114 x 51 x 56 mm
• Paino: 4,2 kg
• Maksimi johtimen poikkipinta-ala
35 mm²/2 AWG

• Tunnistaa erityyppiset aurinkopaneelit ja voi käyttää
useita eri latauskäyrä vaihtoehtoja

Elektroninen suojaus/
toiminta:

• Lämpötaloudellinen, ilman tuulettimia

• Aurinkopaneeli: ylikuormitus,

• Kattavasti suojattu ylikuormituksia ja
oikosulkuja vastaan

Suuremmissa järjestelmissä
ja teollisuussovelluksissa:

oikosulku ja ylijännite
• Akku: ylijännite
• Korkea lämpötila
• Valokaari ja hetkellinen ylijännite

• RS-232 -liitäntä tietokoneeseen
• Web-pohjainen käyttöliittymä
laajoilla ominaisuuksilla

Huom!

• Datatiedot 200 päivän ajalta

Ulkoinen lämpötila-anturi
mukana toimituksessa

MPPT 45A (540146) 650,MPPT 60A (540152) 850,-
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AKUT
Entistä
suuremmalla
kapasiteetilla!

Sunwind AGM-akut

Sunwind akut perustuvat AGM-teknologiaan. AGM-akut ovat
tiiviitä ja täysin huoltovapaita akkuja, joiden ominaisuudet
ovat erinomaiset. Hyvä latauksenvastaanottokyky, matala
itsepurkautuminen, ei kaasujen muodostumista eikä happohaittoja. Tämän tyyppisten akkujen käyttöikä on erittäin pitkä
mökkikäytössä kun mökillä käydään harvoin tai suhteellisen
harvoin. Käyttöikä lyhenee mikäli syväpurkauskertojen määrä
kasvaa tai kun mökillä käydään usein.

Sunwind AGM-akku
292 Ah
(153490) 645,Sunwind AGM-akku
260 Ah
(153445) 495,-

Concorde-akut

Sunwind AGM-akku
136 Ah
(153422) 265,-

Jos arvostat varmatoimisuutta, erittäin pitkää käyttöikää ja teknisiä huippuominaisuuksia,
ovat nämä akut kuin tehtyjä sinulle. Concorde on suunniteltu erityisesti aurinkovoimaloihin ja sillä on ylivertaiset ominaisuudet kun puhutaan käyttöiästä ja syvälatauksesta. Concorden varmuustaso on erittäin korkea, kun otetaan huomioon räjähdyksen, happovuodon ja jäätymisen vaara.

Vinkki:

Ostaessasi uusia akkuja, tarkista että
lataussäädin sopii akuillesi. Vääränlainen
latausjännite lyhentää akkujen käyttöikää.
Kaikki myymämme säätimet
soveltuvat AGM-akuille.

Akku purkautuu ajan kuluessa. Tavallisen lyijyakun purkautuminen on 8 – 10 %
kuukaudessa, Concorden vain 1 %. Tämä tarkoittaa, että aurinkovoimalan täytyy tuottaa
vain 1 Ah kuukaudessa 100 Ah:n akun varauksen ylläpitämiseksi. Latausprosessin aikana
osa aurinkopaneelista tulevasta sähköstä häviää akun lämpenemisen vuoksi, eikä mene siis
akun lataukseen. Lyijyakussa tämä hukka on 10 %. Concorden lataustehokkuus on vähintään 95 %.
Tämä tarkoittaa, suurempi osa aurinkopaneelin tuottamasta sähköstä saadaan talteen. Akun käyttöikä
voidaan ilmoittaa latausten/tyhjenemissyklien lukumäärällä ja minkä tyyppisiä ne ovat. Tavallinen
lyijyakku heikkenee pysyvästi noin 10 % joka kerta kun käytät sen täysin tyhjäksi. Concorde toimii
hyvin alle 50 % purkaustasolla ja vielä 80 % purkaustasolla sen käyttöikä on
yli 550 lataus/purkautumissykliä.
• Pitkä käyttöikä, jopa 1000 sykliä 50 % purkaustasoilla
• Korkea varmuustaso, minimaalinen kaasuuntuminen
• Huoltovapaa
• Tiivis, ei happovahinkoja
• Ei vuoda, vaikka se olisi ylösalaisin!
• Pieni itsepurkautuminen

Concorde 305 Ah
(555015) 1 090,-

• Ei jäädy

Concorde 126 Ah
(555010) 595,-

• Nopea latautuminen

Akkutarvikkeet

Concorde 253 Ah
(555013) 990,-

Välikaapeli

Akkukaapeli

Välikaapeli

Akkukaapeli

1 metri 2 x 10 mm² kaapeli
kaapelikengillä kahden akun
rinnankytkentään.

2 metriä 2 x 10 mm² kaapeli
kaapelikengillä, säätimen ja
akun väliin.

0,75m 2 x 95 mm²

1,50m 2 x 95 mm²

(157195) 59,-

(541288) 139,-

(540228) 15,-

(540227) 15,-

Akku

Tyyppi

Kapasiteetti C=20
(purkausaika 20 h)

Kapasiteetti C=100
(purkausaika 100 h)

Paino

Itsepurkautuminen/kk

Lataus-/purkausjaksojen
lukumäärä 50 %

Mitat (PxLxK)

Sunwind AGM 136

AGM

118

136

32,5 kg

2%

550

329 x 173 x 209

Sunwind AGM 260

AGM

226

260

64 kg

2%

550

520 x 240 x 220

Sunwind AGM 292

AGM

251

290

73,5 kg

2%

550

521 x 270 x 203

Concorde PVX1080T

AGM

108

126

31,4 kg

1%

1000

328 x 172 x 228

Concorde PVX2120L

AGM

212

253

61,2 kg

1%

1000

528 x 222 x 266

Concorde PVX2580L

AGM

258

305

73,6 kg

1%

1000

526 x 278 x 260
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Rolls Solar-akut

Rolls Solar on valikoima laadukkaita akkuja erittäin hyvillä ominaisuuksilla suuria laitteistoja varten. Jos tarvitset suurta sähkömäärää, ovat Rolls-akut oikea valinta sinulle. Tavallisia 12 voltin akkuja voidaan tavallisesti
liittää yhteen 3-4 kpl, mutta 2 voltin Rolls akkuja jopa 18.

Rolls 4000-sarja
Rolls Solar 4000–sarjan akut ovat 6 voltin akkuja. Tarvitset siis vähintään kaksi akkua
saadaksesi 12 voltin järjestelmän. S-600 akut ovat kohtuullisen painoisia, joten niitä on
mahdollista kuljettaa esim. saarikohteisiin. Akut ovat suorituskykyisiä ja niillä on pitkä
käyttöikä. Näitä akkuja käytämme Sunwindin voimalapaketeissa.

Rolls 600S, 600 Ah, 6 V
(540244) 720,Rolls S500X, 503 Ah, 6 V
(540247) 790,-

Rolls 5000-sarja
Rolls Solar 5000–sarjan akut ovat erittäin laadukkaita akkuja suurempiin järjestelmiin. Akut pystyvät antamaan suuria
virtamääriä lyhyessä ajassa ja niiden lataus-/purkautumissyklien
määrät ovat markkinoiden parhaimmasta päästä. Rolls Solar
5000–sarjaan kuuluu 2V akkuja, joilla onnistuu todella järeän
akkupankin tekeminen. 12V järjestelmään tarvitset 6 kpl 2 V
akkuja. Näillä akuilla on 10 vuoden takuuohjelma.

Rolls 2KS33PS, 2490 Ah, 2 V
(540242) 1 290,Rolls 2YS31P, 3226 Ah, 2 V
(540240) 1 990,Rolls 12CS11PS, 503 Ah, 12 V
(540241) 1 890,-

Takuu:
4000 –sarjalla on
7 vuoden takuuohjelma*
5000 –sarjalla on
10 vuoden takuuohjelma*
AGM 5- sarjalla on
5 vuoden takuuohjelma*

* Takuuehdot näet käyttöohjeesta.
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Vihje!
Mökkikäyttäjä tarvitsee energiaa akuista
pääasiallisesti viikonloppuisin tai lyhyempinä aikoina.
Hyvä neuvo on hankkia hieman oletettua suurempi akusto.
Muista, osta akut kerrallaan, vanhoja ja uusia akkuja
ei voi sekoittaa samaan järjestelmään.

ROLLS SOLAR-AKUT

Rolls Marine FS-sarja
FS-sarjan akut ovat happoakkuja. Erona tavanomaiseen happoakkuun on pitkä käyttöikä.
Tehdastestausten mukaan 50% purkamisella saadan lataussyklejä jopa 1280. Vielä 70%
purkamisella lataussyklejä on 960. Nämä akut ovat suunniteltu erityisesti venekäyttöön,
mutta soveltuvat myös mökkikäyttöön. Näiden akkujen kuntoa pitää tarkkailla ja akkuvettä
lisätä tarpeen mukaan. Akun rakenne takaa erinomaiset ominaisuudet sekä starttiakuksi että
syvempään purkamiseen.

Rolls 12-FS-120, 120 Ah, 12 V
(540250) 345,Rolls 12-FS-200, 200 Ah, 12 V
(540249) 695,-

Vihje!

Uutuus!

Asentamalla akkuihin niihin erityisesti
suunnitellut Hydrocaps-korkit, vähennät
nesteenkulutusta kovassa käytössä.
Hydrocaps-korkit kuuluvat 5000-sarjan
toimituksiin.

Rolls AGM 5-sarja
Tälle vuodelle olemme ottaneet valikoimiimme laadukkaat Rollsin AGM-akut. Näissä
akuissa on 5 vuoden takuuohjelma. Rollsin AGM-akuissa on enemmän elektrolyyttejä
sekä paksummat levyt verrattuna tavalliseen AGM-akkuun. Tämä takaa korkean suorituskyvyn sekä pitkän käyttöiän. Nämä akut ovat luonnollisesti huoltovapaita, ja sopivat
hyvin kohteisiin joissa suorituskyky, laatu ja pitkä käyttöikä merkitsevät enemmän kuin
hinta. Tätä akkua suosittelemme mielellämme myös ammattikäyttöön.

Rolls S-12-128 AGM, 128 Ah, 12 V
(540251) 649,-

Uutuus!

Rolls S-12-290 AGM, 290Ah, 12 V
(540252) 990,-

Malli

Sarja

Kapasiteetti 100 tuntia

Kapsiteetti 20 tuntia

Jännite

Lataussyklit*

Mitat

Paino

Rolls 600S

4000

600 Ah

450 Ah

6

1280

317 x 181 x 425 mm

55,3 kg

Rolls S500X

4500

503 Ah

357 Ah

6

2720

321 x 185 x 426 mm

59 kg

Rolls 2KS33PS

5000

2490 Ah

1766 Ah

2

3200

349 x 211 x 630 mm

94,3 kg

Rolls 2YS31P

5000

3426 Ah

2430 Ah

2

3200

394 x 228 x 803 mm

129,3 kg

Rolls 12CS11PS

5000

503 Ah

357 Ah

12

3200

558 x 285 x 463 mm

123,4 kg

Rolls 12-FS-120

Marine FS

-

120 Ah

12

1280

330 x 171 x 238 mm

41 kg

Rolls 12-FS-200

Marine FS

-

200 Ah

12

1280

527 x 279 x 254 mm

57 kg

Rolls S-12-128 AGM

AGM-5

128 Ah

115 Ah

12

1280

328 x 172 x 236 mm

33 kg

Rolls S-12-290 AGM

AGM-5

290 Ah

260 Ah

12

1280

521 x 269 x 245 mm

78 kg

* Tehtaan testaus, purettu 50 %.
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Invertterit

Invertteri eli vaihtomuunnin muuntaa 12 V:n tasajännitteen 230 V:n vaihtojännitteeksi, jolloin voit käyttää 230
V:n jännitteellä toimivia kulutuslaitteita jos käytössäsi on 12 V:n akku ja sopivan tehoinen invertteri. Tyypillinen
aurinkopaneelivoimala sisältää 12 V:n akuston. Kulutuslaitteiden tulee vastaavasti toimia samalla jännitteellä.
Invertterin avulla voit käyttää järjestelmässä myös 230 V:n jännitteellä toimivia laitteita, jolloin Sinun ei tarvitse
hankkia samaa laitetta 12 V:n käyttöjännitteelle sovitettuna. Invertterivalikoimamme kattaa kaikki tehoalueet ja
tuottavat riittävän laadukasta vaihtosähköä herkempienkin laitteiden käyttöön.

Sunwind invertterit

Uutuus!

• Kompakti, kätevä ja edullinen, mutta kuitenkin tehokas invertteri,
jonka lähtöjännitteen aaltomuoto on muunnettu siniaalto.
• Hyötysuhde on 90%. Suojattu sekä ali- että ylijännitteitä
ja oikosulkuja sekä ylikuormitusta vastaan.
• Tyypilliset käyttökohteet ovat elektroniset laitteet (TV, PC) sekä muut
laitteet, joiden tehonkulutus ei ylitä invertterin suorituskykyä.

Sunwind invertteri 300 W (541261) 60,Sunwind invertteri 600 W (541262) 100,-

Sunwind siniaaltoinvertterit
Erittäin monipuolinen puhdas siniaaltoinvertteri. Invertteri muuntaa 12V:n tasavirran (DC) 230V:n vaihtovirraksi (AC).
2 tavallista sekä 1 USB-pistokepaikka. Invertterit ovat pienen kokoisia, kevyitä, vakaita sekä omaavat korkean hyötysuhteen. Yli-/alijännitesuoja, ylikuormitussuoja, ylikuumenemissuoja sekä oikosulkusuojaus.
Jotkin sähkölaitteista vaativat toimiakseen puhdasta siniaaltoa. Näitä ovat mm. TV, tietokoneet, jääkaapit, laturit jne.
Nämä siniaaltoinvertterit antavat puhdasta siniaaltoa, joka vastaa kodin pistorasiasta saatavaa sähköä.

Sunwind siniaaltoinvertteri 300 W
(541263) 120,-

Uutuus!

Sunwind siniaaltoinvertteri 600 W
(541266) 200,Pure Sine Wave 1500 W
(541234) 390,-
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Malli

Tulojännite

Lähtöjännite

Jatkuva teho

Maksimiteho

Jännitteen aaltomuoto

Mitat

Sunwind invertteri
300 W

12 V

230 V

300 W

600 W

Modifoitu sini

20 x 12 x 5,2 cm

Sunwind invertteri
600 W

12 V

230 V

600 W

1200 W

Modifoitu sini

23 x 12 x 5,2 cm

Sunwind siniaaltoinvertteri 300 W

12 V

230 V

300 W

600 W

Puhdas siniaalto

12 x 21 cm

Sunwind siniaaltoinvertteri 600 W

12 V

230 V

600 W

1200 W

Puhdas siniaalto

12 x 26 cm

Pure Sine Wave
1500 W

12 V

230 V

1500 W

3000 W

Puhdas siniaalto

18 x 34 cm

INVERTTERIT

Victron-siniaaltoinvertterit
Phoenix-siniaaltoinvertteri
12 V – 230 V

Victron
tuotteilla on
5 vuoden takuu

Valitse puhdasta siniaaltoa tuottava invertteri, jos laite vaatii korkealaatuista siniaaltosähköä (moottorit ja yksinkertaiset akkulaturit eivät tarvitse). Phoenix tuottaa
jännitteen puhtaana siniaaltona ja pystyy toimimaan kaiken tyyppisten vaihtojännitekäyttöisten laitteiden virtalähteenä ilmoitetun tehoalueen puitteissa. Phoenix-invertteriä on saatavana myös 24 V:n mallina.
• Puhdas siniaaltojännite, ei ongelmia herkille laitteille
• Korkea hyötysuhde
• Akkukaapelit tulevat mukana (koskee vain mallia 350)
• Liitäntä kauko-ohjausta (350) varten, kauko-ohjaustaulu
(lisävarusteena mallille 800)
• Suojaus oikosulkua, ylikuormitusta, korkeaa lämpötilaa,
sekä liian matalaa ja korkeaa akkujännitettä vastaan
• Toimitetaan sisäänrakennetulla Schuko-pistorasialla (tavallinen maadoitettu
pistoke käy)

Victron Phoenix 12/350 (192003) 175,-

• Phoenix 800 sisältää virransäästötoiminnon kuormittamattomassa tilassa

Victron Phoenix 12/800 (192007) 430,-

Invertteri

Jatkuva teho

Suurin
teho

Akkujännite (24 V
tilauksesta)

Oma kulutus

Jännitteen
aaltomuoto

Hyötysuhde

Paino

Mitat
(KxLxS) mm

Kaukoohjaus

Phoenix 12/350

350 VA

700 W

10,5 – 15,5 V

3,1 W

Puhdas
siniaalto

89 %

3,5 kg

72 x 155 x 237

2-napainen
liitäntä

Phoenix 12/800

800 VA

1400 W

10,5 – 15,5 V

14 W (3 W virransäästötilassa)

Puhdas
siniaalto

91 %

2,7 kg

72 x 180 x 295

Kaukoohjaustaulu

Victron-siniaaltoinvertteri 12/180

DC/DC-muunnin

Muuntaa sähkön 12 voltista 230 volttiin ja tuottaa täysin puhtaan
siniaallon. Täydellinen valinta, kun käytät mökillä tai veneessä
televisiota/dekooderia tai muita pienelektroniikkalaitteita, jotka
tarvitsevat puhtaan siniaallon toimiakseen. Suurin osa markkinoilla olevista 12 voltin televisioista lakkaavat toimimasta, kun
akun jännite laskee välille 11,9 V – 12,1 volttia. Tämä invertteri
toimii jopa 11,5 voltilla, joten saat kaiken hyödyn irti akuissa
olevasta sähköstä. Akkujen jännite ei kuitenkaan saa laskea alle
11,5 voltin.

Välttämätön, jos ehdottomasti tarvitset tarkan jännitteen (12 V)
televisioon, sairaudenhoitolaitteeseen, navigaattoriin, tutkaan,
VHF-radioon, jne. Tilaamalla on saatavana myös eri ominaisuuksilla olevia malleja. Laite tuottaa tarkan nimellisjännitteen, olipa
akun jännite sitten 9 tai 18 volttia.

Vinkki: Muista sammuttaa invertteri, kun se ei ole käytössä ja
poistuessasi mökiltä!
• Mitat: 72 x 132 x 200
• Paino: 2,7 kg

Vinkki: Saatavana myös 24/12–malleja. Näin voit käyttää 12V
laitteita myös 24V järjestelmässä!
• 8,3A (100W)
• Mitat: 49 x 88 x 152
• Paino: 0,5 kg
• Sisältää galvaanisen erottimen

(192000) 150,-

• Suurin käynnistysteho: 350 W
• Varoittaa matalasta
akkujännitteestä
• Sammuu, kun akkujännite
on liian matala

(192006) 135,-
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Victron laturit
Nämä markkinoiden parhaimpiin lukeutuvat akkulaturit lataavat akuston nopeasti ja tehokkaasti. Ellet löydä
luettelosta sopivaa laturia tiedustele muita tyyppejä, lisämalleja on saatavissa tilauksesta. Centaur-sarjan analogiset laturit soveltuvat erinomaisesti sovelluksiin, joissa akkuja ei ladata jatkuvasti ympäri vuoden. Mainitun
tyyppisiin sovelluksiin suosittelemme Phoenix -sarjan mikroprosessoriohjattuja digitaalisia latureita.

Centaur-sarja:

Phoenix-sarja:

• Jopa kolme akustoa per yksi laturi

• Neliportainen latausalgoritmi

• Erittäin laaja tulojännitealue (90 - 365 V)

• Mikroprosessoriohjaus

• Sietää huonolaatuisen generaattorin syöttämän
jännitteen (taajuusalue 40 - 65 Hz)

• Jatkuva latauksen sovitus olosuhteista
riippumatta takaa akulle pitkän käyttöiän

• Lämpötilakompensoitu kolmiportainen
latausalgoritmi

• ”Storage mode” -tila minimoi kaasunmuodostuksen sekä akun positiivisten
elektrodien syöpymisen

• Ei sisällä akkukaapelia

• Lämpötilakompensoitu lataus
• Liitäntä PC-tietokoneeseen (lisävarusteena)

CTEK-akkulaturi generaattorille

• Neliportainen latausalgoritmi

CTEK-akkulaturi on älykäs ja käytännöllinen akkulaturi, joka soveltuu kaiken tyyppisten lyijyakkujen lataamiseen. Helppo käyttää, ei
huoltotarpeita. Voidaan liittää kiinteästi akkuun myös aurinkovoimalajärjestelmissä. Suojaus väärää polariteettia ja oikosulkua vastaan,
kipinäsuojaus. Pystyy lataamaan sekä tyhjentyneitä että sulfatoituneita akkuja. Pystyy myös suorittamaan latauksen vaikka tulojännite olisi
170 V. Akkulaturi on hyväksytty ulkokäyttöön.

• Mikroprosessoriohjaus

TEKNISET TIEDOT

Blue Power-sarja:

• Jännite 12 V

• Soveltuu vaikeisiin olosuhteisiin

• Latausvirta 25 A

• Akkuvalitsin

• Vuotovirta (Ah/kk) <2

• Virtalähdetoiminto

• Pienin akkukoko 50 Ah

• Helppo käyttää
aggregaatin kanssa

• Suurin akkukoko 500 Ah
• Mitat (mm) 233 x 128 x 64

XS-25000
CTEKCTEK
MultiMulti
XS-25000
(185225)
Art.nr
185225 349,Kr 2 995,-

• Paino 1,4 kg
• Suojausluokka IP 44 (ulkokäyttö)
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Laturi

Centaur
laturi
12/30

Centaur
laturi
12/50

Centaur
laturi
12/60

Centaur
laturi
12/80

Centaur
laturi
12/100

Phoenix
laturi
12/30

Phoenix
laturi
12/50

Blue Power
12/7
IP65

Blue Power
12/17
IP65

Tulojännite

90-265V

90-265V

90-265V

90-265V

90-265V

90-265V

90-265V

90-265V

90-265V

Lähtövirta

30 A

50 A

60 A

80 A

100 A

30 A

50 A

7A

17 A

Taajuusalue

45-65Hz

45-65Hz

45-65Hz

45-65Hz

45-65Hz

45-65Hz

45-65Hz

45-65Hz

45-65Hz

Lähtöjä

3

3

3

3

3

2+1

2+1

1

1

Akkukapasiteetti

120-300 Ah

200-500 Ah

240-600 Ah

320-800 Ah

400-1000 Ah

120-300 Ah

200-500 Ah

24-150 Ah

55-200 Ah

Mitat

355 x 215 x
110

426 x 239 x
135

426 x 239 x
135

505 x 255 x
130

505 x 255 x
130

350 x 200 x
108

350 x 200 x
108

43 x 80 x
155

47 x 99 x
193

Tuotenro

192083

192082

192063

192080

192081

185530

185550

185507

185517

Hinta

400,-

520,-

560,-

920,-

1 190,-

520,-

765,-

159,-

179,-

VICTRON TARVIKKEET

Luettavat tiedot:

Akkumonitori BMV 700/702
Edistyksellinen ja tarkka ”yleismittari” akkupankille. Helppo käyttää ja lukea, myös
pimeässä. Avoin kosketin on käytettävissä jännitehälytystä varten (yli- ja alijännitteen). Akkumonitori antaa yleiskuvan akkujen tilasta ja elinkaaresta. Mukana tulee 10
metrin kaapeli (RJ12/UTP). BMV 702:ssa on Comport RS232 datan tietokoneeseen
siirtoa varten.

• Akun jännite (V)
• Akun lataus / käyttösähkö (A)
• Käytetty ampeerituntimäärä (Ah)
• Akun tila (%)
• Kuinka kauan on aikaa akun
tyhjenemiseen (nykyisellä käytöllä)

Akkumonitori BMV 700
(158161) 175,-

• Yli/alijännityksen hälytys

Akkumonitori BMV 702
(158163) 230,-

Tekniset tiedot:

• Hälytys purkautuneesta akusta

Jänniteväli 9 – 35 V DC
Oma kulutus 6 mA

Kaapeli 95 mm ,
mittauksen rinnakkaiskytkentään akkumonitorille
(0,5 m)

Virtaväli -500 A +500 A

(158195) 130,-

Asennusreikä Ø = 52 mm

2

Akun kapasiteetti 20 – 2000 Ah
Tarkkuus Vähintään 0,5 %
Etupaneelin mitat 65 x 65 mm
Syvyys 72 mm

Victron Bluetooth Dongle

Mega-sulakkeet

Tällä kätevällä Bluetooth-sovittimella luet akkumonitorisi tai
BlueSolar MPPT-säätimen tietoja kännykästäsi iPhone- tai Android-sovelluksella. Akkumonitorin pitää olla 700-sarjaa tai uudempi. Ei sovellu 150/70 tai 150/85 MPPT-säätimeen.

Korkealaatuiset isot sulakkeet.

Sovelluksesta näet järjestelmäsi kaikki tärkeät tiedot vaikkapa
mökkisi sohvalla! Saat myös historiatiedot jäämään puhelimeesi.

(158165) 165,-

MEGA-sulake 100A/32V (5 kpl.) (192070) 40,MEGA-sulake 125A/32V (5 kpl.) (192071) 40,MEGA-sulake 150A/32V (5 kpl.) (192031) 40,MEGA-sulake 175A/32V (5 kpl.) (192072) 40,MEGA-sulake 200A/32V (5 kpl.) (192073) 40,MEGA-sulake 225A/32V (5 kpl.) (192074) 40,MEGA-sulake 250A/32V (5 kpl.) (192032) 40,MEGA-sulake 300A/32V (5 kpl.) (192075) 40,MEGA-sulake 400A/32V (5 kpl.) (192033) 40,-

Uutuus!

MEGA-sulake 500A/32V (5 kpl.) (192076) 40,Sulakepidin MEGA-sulakkeelle (192077) 40,-

Ohjauspaneeli
Digital Multi Control200/2000A
• Mitat 65 x 120 x 40 mm

(192232) 165,-
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Victron invertterin avulla saat verkkovirran koko mökillesi – ilman valtakunnan sähköverkkoon liittymistä. Victronin invertteri muuttaa akkusähkön vaihtovirraksi jolla voikäyttää tavallisia kodin sähkölaitteita. Jos akuston
kapasiteetti riittää, voit käyttää invertteriä tuottamaan sähkön valaistukselle sekä viihde-elektroniikan, mikroaaltouunin, imurin, työkalujen tai vaikkapa tietokoneen käyttöä varten. Käyttämällä generaattoria silloin, kun auringonsäteily ei ole riittävää, saat akut ladattua täyteen silloin kun haluat.
Victronin Phoenix-sarjan laitteissa yhdistyy teho, korkea teknologia, luotettavuus ja monipuoliset ominaisuudet,
joiden ansiosta voit halutessasi vaikka antaa Victronin käynnistää generaattorin tarpeen mukaan.

Victron-yhdistelmälaturit
Phoenix Multi laturi/invertteri
Victron Multi on paljon enemmän kuin pelkkä laturin ja
invertterin yhdistelmä. Victron Phoenix Multi on yhdistänyt laturin ja vaihtomuuntimen yhdeksi korkealaatuiseksi ”powerblock”- yhdistelmäksi. Vaihto invertterin ja
latauksen välillä käy saumattomasti, varmatoimisesti ja
ilman keskeytyksiä. Phoenix Multin avulla voit rakentaa
tarpeidesi mukaisen sähköjärjestelmän mökillesi, ja se
voidaan kytkeä aggregaattiin siten, että se käynnistää
aggregaatin tarpeen tullen kun kulutus käy kohtuuttoman
suureksi. Phoenix Multi 3000 ja Quattro yksiköiden tehoa
voidaan lisätä liittämällä jopa kuusi yksikköä rinnakkain.
Kolmivaihejärjestelmä voidaan toteuttaa kytkemällä
kolme yksikköä yhteen. Victron-tuotteet soveltuvat yhdistelemällä kaikkien tehotarvealueiden toteuttamiseen.
Enimmillään voit toteuttaa järjestelmän, jonka jatkuva
teho on 75 kW ja latauskapasiteetti 2000 A. Useimmiten kysytään kuitenkin järjestelmiä joiden tehoalue on
5 - 10 kW, mieluiten kolmivaiheisena 400 V tuottavana
kokoonpanona. Tilauksen yhteydessä suosittelemme
käyttösovelluksen tietojen toimittamista Sunwindiin, sillä
näin voimme ohjelmoida Victron-laitteet valmiiksi aiottua
käyttötapaa varten ennen laitteiden toimittamista. Laitteiden ohjelmointi tapahtuu pääasiassa PC-tietokoneen
avulla, pois lukien Phoenix Multi 3000 ja Quatro -mallit,
joiden ohjelmointi voidaan suorittaa myös DIP-kytkimien
avulla.

Victron
tuotteilla on
5 vuoden takuu
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• Mikroprosessoriohjattu 4-portainen elektroninen
akkulaturi.
• Lämpötilaohjattu lataustoiminto (lämpötila-anturi
mukana toimituksessa).
• Toimii hyvin useimpien generaattorien kanssa.
• Suuri käynnistysvirtakapasiteetti tavanomaisille
kuormille.
• Kolmivaiheratkaisu voidaan toteuttaa kytkemällä
kolme yksikköä toisiinsa sopivalla tavalla.
• Tiedonsiirtoliitäntä.
• Suojattu oikosulkua, väärää polariteettia, korkeaa
lämpötilaa ja korkeaa akkujännitettä vastaan.

VICTRON

Tilatessasi Phoenix Multi -laitteen, suosittelemme että ilmoitat generaattori tiedot. Laite
ohjelmoidaan toimimaan optimaalisesti käyttämässäsi järjestelmässä. Quattro-laitteistossa on
kaksi sisääntuloa 230 V virtalähteelle ja kaksi ulostuloa verkkovirralle. Tämä voi olla eduksi
jos sinulla on kaksi generaattoria tai vaikka veneessä generaattori sekä maasähköjärjestelmä.
Quattro valitsee sen lähteen josta se saa virtaa. Kaksi virran ulostuloa ovat keskenään tahdistetut, toinen syöttää virtaa akuilta tai generaattorilta sen käydessä, toinen ainoastaan generaattorilta kun sitä on tarjolla. Jälkimmäiseen on tarkoitus kytkeä ainoastaan paljon tehoa
vaativia laitteita kuten pesukone tai isot sähkötyökalut.

Invertteri/laturi

Phoenix
MultiPlus
12/1200/50

Phoenix
MultiPlus
12/1600/70

Phoenix
MultiPlus
12/2000/80

Phoenix
MultiPlus
12/3000/120

Quattro 3kVA
12/3000/120

Quattro 5kVA
24/5000/120

Jatkuva teho

1200 VA

1600 VA

2000 VA

3000 VA

3000 VA

5000 VA

Maksimiteho

2100 W

3000 W

4000 W

6000 W

6000 W

7800 W

Akkujännite (24 V
tilauksesta)

9,5 – 17 V

19 – 33 V

9,5 – 17 V

9,5 – 17 V

9,5 – 17 V

19 – 33 V

Tulojännite

187-265 VAC

187 – 265 VAC

187-265 VAC

187-265 VAC

187-265 VAC

187-265 VAC

Taajuusalue

45-55 Hz

45-55 Hz

45-55 Hz

45-55 Hz

45-55 Hz

45-55 Hz

Oma tehonkulutus

5W

5W

10 W

10 W

15 W

25 W

Aaltomuoto

Puhdas siniaalto

Puhdas siniaalto

Puhdas siniaalto

Puhdas siniaalto

Puhdas siniaalto

Puhdas siniaalto

Hyötysuhde

93 %

93 %

93 %

93 %

92 %

94 %

Latausvirta 12 V

50 A

70 A

80 A

120 A

120 A

120 A/24V

Latausvirta käynnistysakulle

4A

4A

4A

4A

4A

4A

Suositeltava akkukapasiteetti (min)

300 Ah

500 Ah

500 Ah

800 Ah

800 Ah

800 Ah/24V

Akkukaapelit

Ei (2x50mm²)

Ei (2x50mm²)

Ei (2x95mm²)

Ei (2x95mm²)

Ei (2x95mm²)

Ei (2x95mm²)

Maks. virransyöttö
generaattorilta

16 A

16 A

30 A

50 A

50 A

50 A

Paino

10 kg

10 kg

12 kg

18 kg

19 kg

30 kg

Mitat (KxLxS) mm

375x214x110

375x214x110

520x255x125

362x258x218

362x258x218

444x328x240

Tuotenumero

192012

192016

192020

192029

192053

192050

Hinta

1 150,-

1 300,-

1 625,-

2 000,-

2 750,-

3 570,-
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VOIMALAPAKETIT

Täydelliset
voimalapaketit
VOIMALAPAKETIN OSAT:
• Akusto
• Invertteri/laturi
• Aurinkopaneeli
• Aurinkopaneelin lataussäädin
Olemme koonneet joukon pakettiratkaisuja, joiden avulla saat
tarvitsemasi järjestelmäosat vaivattomasti ja kerralla. Parasta
näissä paketeissa on se, että osat sopivat varmasti toisiinsa ja
optimoitu yhteensopivuus takaa sen, että saat käyttöösi kaiken
mahdollisen energian mitä luonto kulloinkin antaa käyttöön.
Sopivan paketin valinta riippuu arvioidusta tehonkulutuksesta,
tarvittaessa voit täydentää voimalapakettia generaattorilla,
jolla saat sähköä käyttöön riittävästi silloinkin, kun aurinko ei
paista tai kun haluat käyttää esimerkiksi useampia sähkötyökaluja mökin kunnostusprojektien yhteydessä. Voit tutustua eri
generaattorivaihtoehtoihin tämän luettelon avulla. Voimalapakettien avulla saat käyttöösi sähköä, jonka kustannukset ovat
oleellisesti matalammat kuin jos käyttäisi valtakunnan verkkoa.
Voimalapaketin eri osien asennuksen voit tehdä itse tai pyytää
asennuksen, joka tapauksessa voit itse vaikuttaa oleellisesti
siihen, minne ja miten kukin osa asennetaan. Voimalapakettien suurin etu on se, että sen avulla olet täysin riippumaton
voimayhtiön sähkölinjoista. Tämä on suuri etu ottaen huomioon
viime vuosina yleistyneet kesä- ja talvimyrskyt, jotka tyypillisesti
voivat aiheuttaa sähkölinjojen katkoksia joiden korjaamiseen voi
kulua päiviä. Kaikkia voimalapakettejamme on myös mahdollista
laajentaa jälkikäteen. Lisätietoja antavat kaikki Sunwind-jälleenmyyjät.
Jos mökki sijaitsee alueella jossa tuulee usein voi olla järkevää
täydentää järjestelmää tuuligeneraattorilla. Kaikki Sunwindin
toimittamat tuuligeneraattorit voidaan liittää voimalapakettiin
ilman muutostarpeita, helposti ja vaivattomasti. Kaikkien osien
tulee toimia yhdessä. Jos akuston kapasiteetti on liian pieni,
invertteristä ei ole juurikaan hyötyä. Jos aurinkopaneelit ovat
liian pienet verrattuna tehonkulutukseen, akut eivät lataudu
riittävästi. Jos säädin on liian pienelle virralle mitoitettu, se
ylikuormittuu aurinkopaneelien tuottaessamaksimivirtaa aurinkoisella säällä.

Akkupankki:
Akusto varastoi aurinkopaneelien ja/tai tuuligeneraattorin
tuottamaa virtaa ollessasi poissa mökiltä. Mitä suurempi akuston
kapasiteetti on, sitä enemmän saat kerättyä energiaa varastoon.
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On tärkeää huomata, että jos valitset alimitoitetun paketin, et
voi hyödyntää aurinkopaneelien tuottamaa lisätehoa kulutuksen
aikana. Generaattori voi olla eräs ratkaisu tähän ongelmaan.
Akuston tulee olla siten mitoitettu, että se pystyy syöttämään
riittävästi virtaa myös aikoina jolloin aurinkopaneelit tai tuuligeneraattori eivät tuota lainkaan sähköä, kuten esimerkiksi tyyninä
öinä.

Invertteri/laturi:
Järjestelmän sydän on invertteri/laturi. Kun tilaat järjestelmän
ja ilmoitat tilauksesi yhteydessä tarvitsemamme tiedot, ohjelmoimme laitteen toimimaan optimaalisesti tilaamasi kokoonpanon osana. Näin varmistamme sen, että järjestelmä toimii
optimaalisella tavalla ja Sinulle jää vain laitteiden liittäminen
toisiinsa. Invertterillä on muutamia tärkeitä tehtäviä: se muuntaa akkujännitteen 230V vaihtojännitteeksi. Näin saat käytettyä
tavanomaisia sähkölaitteita mökilläsi aivan kuten kotonakin.
Invertteri sisältää laturin, joka lataa akkuja kun generaattori
kytketään käyttöön. Rinnakkain edellisten tehtävien kanssa laite
pystyy syöttämään generaattorin tuottaman ylijäämäenergian
mökin sähköjärjestelmään.

Aurinkopaneeli:
Aurinkopaneelit muuntavat auringon säteilyenergian sähkövirraksi jota käytetään lataamaan akuston akkuja ollessasi poissa
mökiltä. Tämä on tärkeää siksi, että tullessasi mökille akut
ovat täysin latautuneet mutta tärkeää myös akkujen käyttöiän
maksimoimiseksi.

Aurinkopaneelien lataussäädin:
Säätimen tehtävänä on varmistaa akkujen optimaalinen latausmenetelmä. Lataussäätimen avulla saat myös käyttöösi 12 V
tasajännitteen jolloin voit käyttää mökillä kaikkia 12 V tasajännitteellä toimivia varusteita.

VOIMALAPAKETIT
Ky t ke nt ä ka a vio

Kytkentäkaavio
Aurinkopaneeli

Lataussäädin

Ohjausyksikkö

Kytkentäkaapeli

Victron
invertterilaturi

230 V AC

Kytkentäkaapeli

Käyttöjännite

230 V AC

Autonominen käyttö
aggregaatilla:
Autonomiset järjestelmät ovat edistyksellisiä itseohjautuvia
virranjakojärjestelmiä jotka takaavat jatkuvan ja automaattisen virransyötön sähkökäyttöisille laitteille, sähkövirta otetaan akustosta ja generaattorista. Generaattori käynnistyy
ja sammuu tarpeen mukaan automaattisesti ilman että käyttäjän tarvitsisi puuttua asiaan. Käytännössä järjestelmän
kapasiteetille ei ole ylärajaa. Virtaa saat käyttöön kuten
kotioloissa. Järjestelmä koostuu edistyksellisestä ohjauselektroniikasta joka voidaan ohjelmoida ottamaan huomioon
mitä erilaisimmat olosuhteet ja muuttujat. Tyypillinen
toteutus on se, että generaattori käynnistyy kun akkujännite putoaa liian alas tai kun kulutus kasvaa suureksi. Ainoa
mitä käyttäjän tulee huolehtia, on generaattorin ajoittainen
huolto ja polttoainetankin täyttö. Suuremman tehontarpeen
tapauksessa ota yhteys Sunwindiin. Huomaa, että generaattorin tulee olla tyypiltään automaattikäynnistystoimintoa
tukeva. Katso aggregaattivaihtoehdot sivulta 47.

12/24V DC

R

Aggregaatti

Akut

Manuaalinen
kaukokäynnistin

Voimalapakettien
räätälöiminen
Ohjelmointi:
• Voimalapaketti räätälöitävissä tarpeidesi mukaan
• Aggregaatti ohjelmoitavissa käynnistymään/
sammumaan haluttuun aikaan
• Pidempi elinikä akuille
• Ohjelmointia voidaan muuttaa käytön muuttuessa
Kaikki voimalapaketit voidaan toimittaa ohjelmoituna sinun tarpeidesi mukaan. Otamme räätälöinnissä huomioon kaiken tarpeellisen.
Huomioitavia seikkoja ovat mm. akkujen koko ja lukumäärä, aggregaatin koko / malli, aggregaatin mahdollinen automaattikäynnistys
yms. Näiden tietojen perusteella pystymme optimoimaan akkuihin
oikean latausvirran /-jännitteen, joka on tärkeä seikka akkujen
elin-iän kannalta. Ohjelmoitavana yksikkönä toimii Victron Energyn
invertterilaturi. Lue lisää Victron-tuotteista sivuilta 40-41.
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Voimalapaketti 1200 W
Sopiva vaihtoehto jos haluat käyttää kahvinkeitintä, pieniä sähkötyökaluja, pientä pölynimuria (maks. 1000 W)
sekä keittiökoneita ja pientä jääkaappia lyhyitä jaksoja.

Akkupankin kapasiteetti 580 Ah

Sisältää:
2 kpl 20-2200 Aurinkopaneeli 100W Standard
2 kpl 20-0015 Säädettävä teline
1 kpl 540138 Aurinkopaneelisäädin
Morningstar PS-30
1 kpl 192012 Victron Phoenix MultiPlus
12/1200/50 invertterilaturi
1 kpl 541289 Välikaapeli 50 mm2 0,5 m
2 kpl 540252 Rolls S-12-290 AGM, 290 Ah, 12 V
1 kpl 540227 Akkukaapeli
10 kpl 540345 Kaapeli 2 x 10 á 1 m valkoinen

(180012R) 3 800,Voimalapaketti 1200 W mahdollistaa
seuraavien laitteiden käytön:

Voimalapaketti 2000 W
Paketti jonka avulla voit käyttää useimpia pieniä sähköisiä laitteita, sekä hieman tehokkaampia sähkötyökaluja. Paketti toimitetaan kahdella 135 W:n aurinkopaneelilla ja 1200 Ah:n akustolla. Tämä paketti kattaa useimpien mökkeilijöiden toiveet. Paketissa
on mukana myös akkumonitori, jolla voit seurata järjestelmäsi kulutusta.

Akkupankin kapasiteetti 1200 Ah

Sisältää:
2 kpl 20-2900 Aurinkopaneeli
Sunwind Standard 135W
2 kpl 20-0015 Säädettävä teline
1 kpl 540139 Lataussäädin Morningstar TS-45
1 kpl 158160 Akkumonitori BMV 700S
1 kpl 192020 Victron Phoenix MultiPlus
12/2000/80 invertterilaturi
1 kpl 541288 Akkukaapeli 95 mm2
4 kpl 157195 Välikaapeli 95 mm2 0,5 m
1 kpl 158195 Kaapeli 95 mm2
akkumonitorille (0,5 m)
4 kpl 540244 Rolls akku S600 6V 600 Ah
1 kpl 540227 Akkukaapeli
20 m 540345 Kaapeli 2 x 10 á 1 m valkoinen

(180016R) 5 900,Voimalapaketti 2000 W mahdollistaa
seuraavien laitteiden käytön:
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Voimalapaketti 3000 W
Tällä paketilla pystyt käyttämään mm. tiskikonetta ja pyykinpesukonetta. Paketissa on
400W paneelitehoa ja 1800 Ah:n akusto. Rollsin 4000-sarjan akuissa on 7 vuoden takuuohjelma. Paketissa on mukana myös akkumonitori, jolla voit seurata järjestelmäsi kulutusta.

Akkupankin kapasiteetti 1800 Ah

Sisältää:

Voit lisätä
pakettiin
autonomisesti
toimivan
aggregaatin.
Lue lisää sivuilta
46-47.

2 kpl 20-2400 Aurinkopaneeli 200W Standard
2 kpl 118100 Säädettävä teline (50/65/80/125)
1 kpl 540139 Lataussäädin Morningstar TS-45
1 kpl 158160 Akkumonitori BMV 700S
1 kpl 192029 Victron Phoenix MultiPlus
12/3000/120
1 kpl 541288 Akkukaapeli 95 mm2
8 kpl 541289 Välikaapeli 50 mm2 0,3 m
1 kpl 158195 Kaapeli 95 mm2 akkumonitorille (0,5 m)
6 kpl 540244 Rolls akku S600 6V 600 Ah
20 m 540345 Kaapeli 2 x 10 á 1 m valkoinen
2 kpl 5402260 Kaapelikenkä 6 mm2

(180025R) 7 600,Voimalapaketti 3000 W mahdollistaa
seuraavien laitteiden käytön:

Voimalapaketti 5000 W
Paketti jonka ominaisuudet tuovat kaupunkimaisen sähkönkäytön mökille. Valitse tämä jos rakennusprojektisi mökillä sisältää
paljon työtä sähkötyökaluilla. Paketti parasta ratkaisua hakeville! 800 Watin aurinkopaneelit, akuston kapasiteetti on järeä 24 V
1200 Ah.

Akkupankin kapasiteetti 1200 Ah

Sisältää:
4 kpl 20-2900 Aurinkopaneeli
Sunwind Standard 200W
1 kpl 540141 Lataussäädin Morningstar TS-60
1 kpl 158160 Akkumonitori BMV 700S
1 kpl 192232 Digital Multi Control 200/200A
1 kpl 192055 Victron Multiplus 24/5000/120
invertterilaturi
1 kpl 541288 Akkukaapeli 95 mm2
8 kpl 157195 Välikaapeli 95 mm2 0,5 m
1 kpl 158195 Kaapeli 95mm2 akkumonitoriin (0,5 m)
8 kpl 540244 Rolls akku S600 6V 600 Ah

(180050R) 10 500,Voimalapaketti 5000 W mahdollistaa
seuraavien laitteiden käytön:
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Aurinko, tuuli ja sähköaggregaattijärjestelmät – ATG
ENERGIA

Laitteisto jatkuvan sähkön tuottamiseen kohteissa
jossa ei kiinteää sähköverkkoa ole saatavilla.
Järjestelmä hyödyntää aurinko- ja/tai tuulienergiaa
hiljaisina ja ympäristöystävällisinä energianlähteinä
varmistaen kuitenkin sähköenergian saatavuuden varavoimageneraattorilla tilanteissa joissa energia tai teho
ei muuten riittäisi.

aikana invertterin avulla tai suoraan. Akuston varaustilan vähentyessä, käytetään varavoimana polttomoottorigeneraattoria.
Järjestelmä voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, ja se
voidaan mukauttaa asennuskohteen tarpeisiin sopivaksi. Toteutustavan määrittävät asennus-kohteen vaatimukset sekä sähköverkon rakenne.

Toiminta perustuu sähköenergian varastointiin akustoon, joista energia otetaan käyttöön tarvittavana

Seuraavassa muutamia esimerkkejä:
A

Mökkikäyttöön voidaan rakentaa yksinkertainen järjestelmä,
jolloin laitteistoa ohjataan täysin ilman automaattisia
toimintoja. Järjestelmä mitoitetaan siten että aurinkoenergia
riittää normaaliin käyttöön. TV, radio, digiboksi, vesipumppu
voidaan helposti liittää järjestelmään.
Tällöin tarvittavat komponentit ovat:

B

• Akusto

Tarvittaessa:

• Aurinkopaneeli

• Aggregaatti

• Säädin

• Invertteri

Saneerauskohteissa olemassa oleva verkko
voidaan jakaa mahdollisuuksien mukaan.
• Suuret kuormat pyritään erottamaan omaan
ryhmään jota käytetään aggregaatin voimalla.
• Verkkoa syötetään monitoimisella invertteri-laturilla,
joka kytkee aggregaatin syötön tilalle, mikäli invertterin
teho ei riitä.

C

Uudisrakennuksiin järkevin tapa on rakentaa kaksi
tai kolme erillistä verkkoa:
• Valaistusverkossa voidaan käyttää suoraan 12 tai 24V
valaisimia, ja muita pienjännitelaitteita ja siten pienentää
invertterin aiheuttamaa tehohäviötä.
• Pientehoverkossa käytetään pieniä 230 V laitteita
invertterin avulla.
• Suurtehoverkossa käytetään suurikulutteisia laitteita
suoraan aggregaatin syöttämänä.

Automaattisen toiminnan tasot (vaihtoehtoja)
1) Akuston varaustilan tarkkailu -> (1) syväpurkauksen esto -> (2) käynnistyskäsky aggregaatille
2) Aurinkopaneelien lataussäädin -> (1) perustoiminnoilla -> (2) kehittyneemmät versiot
3) Invertterin ohjaus -> (1) Invertterin kauko-ohjaus -> (2) automaattinen ohjaus -> (3) ohitusautomatiikka
4) Akkuvaraajan toiminta -> (1) Itse valvottu -> (2) Aikakatkaisu -> (3) Varaustason tunnistava
5) Aggregaatin ohjaus -> (1) käsikäynnistys -> (2) Sähkökäynnistys -> (3) Kaukokäynnistys -> (4) Automaattikäynnistys
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Generaattorit
Jos mökkiä käytetään paljon talvella ja kaipaat lisätehoa tai jos haluat käyttää mökillä tavanomaisia
kodinkoneita, kuten pesukonetta, tiskikonetta, pölynimuria tai sähkötyökaluja, on generaattori kätevä tapa
ratkaista tarvittavan lisäenergian tarve.
Generaattorien teho riittää suurtenkin kuormien käyttämiseen
ongelmitta, lisäetuna on se, että voit itse päättää koskakäytät
sitä ja mihin ylimääräinen tuotettu teho käytetään. Generaattorin avulla et ole myöskään riippuvainen tuulesta tai auringonsäteilystä. Suosittelemme riittävän tehokkaan generaattorin
hankintaa. Huomaa myös, että sähkötyökalujen, kuten porien ja
sahojen käynnistysvirrat ovat jopa 3-5 kertaa suuremmat kuin

mikroaaltouunilla, käyttää pölynimuria, pesukonetta tai vesi-

nimellisvirta. Generaattoreita voi hetkellisesti ylikuormittaa n.

pumppua. Näyttö kertoo kuinka kauan voit käyttää generaattoria

400%, siis nelinkertaisesti!! Poweri-generaattorit antavat kaiken

ennen seuraavaa polttoainetäydennystä, sekä kertoo huoltovä-

tarvitsemasi tehon, jota tarvitset voidaksesi nauttia samoista

lit ja näyttää sähköiset tiedot. Moderni elektroniikka tuottaa

mukavuuksista kuin kotona kaupungissakin. Voit käynnistää

täydellisen siniaallon muotoista vaihtojännitettä. Aggregaatin

generaattorin kauko-ohjaimella helposti ja lämmittää ruokaa

ollessa käynnissä saat myös aurinkovoimalan akustoa ladattua.

TYYPPI

POWERI

POWERI

POWERI

LISÄVARUSTEET:

NO

5001 DY

6501 DY

7/10 DY

• Kaukokäynnistys

400,-

Diesel

Diesel

Diesel

Generaattori teho (VA)

5000

6500

10000

Jatkuva teho (W)

3400

5800

5500

• Automaattikäynnistys
(sis. kaukokäynnistyksen)

1 850,-

Suojakehä

on

on

on

• Polttoainesäiliö 40 litraa

460,-

MOOTTORI

Yanmar

Yanmar

Yanmar

• Polttoainepumppu

290,-

Malli

L 70

L 100N

L 100N

Nimellisteho (hv)

7

11,8

11,8

• Pakoputken liitos + joustin

150,-

Sylinteritil (cm3)

296

435

435

• Pakoputken läpivientisarja

300,-

Öljy(litr.)/vartija

valo

valo

valo

Polttoaines. (litraa)

3,5

5,4

5,4

Kulutus (l/h)

0,5-1,2

0,5-2,1

0,5-2,1

Melutaso dB(A) 7m

81

82

82

Jäähdytys

ilma

ilma

ilma

GENERAATTORI

S16W

S16F

T20FS

Teho(VA)

5000

6500

10000

Jännite(V)

230

230

230/400

Autom. sulake (A)

16

2X16 tai 25A

4x16

Vikavirtakytkin

-

-

on

Pistorasiat 230V

2

2

2

Pistorasiat 400V

-

-

1

Takuu/max.1000t

1 vuosi

1 vuosi

1 vuosi

Mitat P-L-L (cm)

70-50-50

80-50-59

85-50-59

Paino (kg)

70

105

130

HINTA

2 690,-

3 490,-

3 990,-

Aggregaatin talvikäyttöä varten on
saatavissa imuilman esilämmitin.
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12 V TARVIKKEET

1

12 V tarvikkeet
1

Led-pöllö - lokkipelätin

ENERGIA

Todenmukainen muovipöllö. Sisäänrakennetulla aurinkopaneelilla, akulla sekä liiketunnistimella. Liikkeen havaitessa pöllön
silmät vilkkuvat (led-valot). Ääntelee myös
”ho-ho”. Pitää lokit loitolla esim. veneessä.
Mitat: K40 x L18 cm.

8

Varusteet:
• 360o pyöreä harja

Key Safe – Turvallinen säilytys avaimille

• 180o kääntyvä harjapää

• Harja sängyille,
sohville jne

Nyt voit lopettaa avaimien säilyttämisen kynnysmattojen
alla. Key Safe aukeaa koodilla, ja sitä voit käyttää mökillä
tai kotona. Jos lapset unohtavat avaimet
sisälle, työmiehen pitää päästä sisään
tai lainaat mökkiäsi tuttaville, annat
heille ainoastaan koodin jolla he saavat
vara-avaimen käyttöön. Koodi on
2
helppo vaihtaa jälkikäteen.

• Jatkoputki

• Imusuulake

• Laturi 230 voltille (kotona)

(541385) 65,-

(256060) 70,3

Muuntaja 230/12 V
4 A, 50 W.

3

(602211) 40,4

Pölynimuri 12/230 V
Pölynimuri 12 tai 230 voltille. Tehokas, 80 W.
NI-MH akut.

(256070) 35,2

8

• Laturi 12 voltille (mökillä,
autossa, asuntovaunussa yms.)

Solar Power Kit
– kompakti aurinkoenergiajärjestelmä
Solar Power kit on helppokäyttöinen ja turvallinen laite. Sillä valaisee esimerkiksi pienet leikkimökit ja se on hyvä lisä
esim. retkeilyyn. Pienen aurinkopaneelin avulla laitteessa
olevat ladattavat paristot latautuvat n. 3-4 tunnissa, riippuen valon määrästä. Kompaktin kokonsa ansiosta laitetta on
helppo siirrellä paikasta toiseen.

Käyttökohteita:

12 V digitaalinen ajastin
Pieni ja kätevä ajastin 12 V laitteille.
Voidaan ohjata esim. LED-valoja.
• 7 päivän ohjelmointi
• Jännite: 12 V

• Leikkimökit

• Ulkovajat

• Lisärakennukset

• Retkeily

• Mökit

• Kouluihin

4

• Max kuorma: 16 A
• Mitat: 60 x 60 x 32 mm

(541313) 35,5

Tupakansytytinliittimen sovitin

5

Mahdollistaa esimerkiksi matkapuhelimen käytön mökillä.

(541310) 25,6

7

Seinään asennettava
tupakansytytinliitäntä

• Aurinkopaneeli 5 W

6

• 5 kpl ladattavia paristoja

Seinäasennukseen.

• Säädin

(541311) 20,-

• Kaksi LED-valoa neljän metrin johdolla.

Yleismittari

• Matkapuhelimen latausmahdollisuus (liittimellä joka

Mittaa latausvirtaa (10 A) aurinkopaneelista, akkujännitteen ja virrankulutuksen. Soveltuu myös hyvin
vianhakuun. Mukana mittajohdot.

(541550) 35,-
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Paketti sisältää:

USB-laturi sekä liittimet
useimpiin kännykkämalleihin sisältyy toimitukseen.
Kuvan puhelin ei sisälly
toimitukseen.

sopii useimpiin puhelinmalleihin)

7

• Ylimääräiset ladattavat paristot, esim. radiota
tai taskulamppua varten

(122005) 125,-

VALAISTUS

Valaistus luo tunnelmaa
Tehokas, toimiva ja yksilöllinen – oikealla valaistuksella voi olla rentouttava ja stimuloiva vaikutus. Värit ja huonekalut ovat toki aina
tärkeä tekijä valitessasi yksilöllistä sisustusta, mutta vasta oikealla valaistuksella voit saada sisustuksestasi kaiken irti. Teknisesti onnistunut valaistus luo miellyttävän ilmapiirin lisäksi myös turvallisuutta. Seuraavilla sivuilla löydät suuren valikoiman erityisesti aurinkovoimalakäyttöön soveltuvia valaisimia, joista varmasti löydät makuusi ja mökkiolosuhteisiisi sopivat vaihtoehdot. Valikoimamme kattaa monia
erityyppisiä valaisimia, jotka kaikki toimitetaan 12 V lampuilla. Voit halutessasi liittää valaisimiin valikoimaamme sisältyvän himmentimen.
Yhdessä valaisimet ja LED-lamput muodostavat vähän energiaa kuluttavan mutta tehokkaan ja tyylikkään ratkaisun. LED-tekniikkaa on kehitetty voimakkaasti viime vuosina ja tarjolle tulee jatkuvasti myös uusia ratkaisuja. LED-lamput ovat erittäin luotettavia, säästävät paljon
energiaa ja niitä voidaan käyttää kaikissa valaisuun liittyvissä sovelluksissa. Lue lisää LED-polttimoista sivulta 53.

Ulkovalaisimet ja liiketunnistimet
Aurinkoenergialla toimiva
LED-terassivalaisin

Aurinkoenergialla toimiva LED-porrasvalaisin

Aurinkoenergialla toimiva valaisinsarja. Sisäänrakennettu aurinkopaneeli lataa paristoja, joiden
avulla valaisin voi palaa jopa 8 tuntia yöllä.
Ruostumatonta terästä. Valaistuksen ohjaus
tapahtuu automaattisesti tai kytkimellä. Paristot
on vaihdettavissa. Kiinnitystarvikkeet mukana.
• 2 x 0,07 W LED
• 2,4 lumen
• Toimitetaan 2:n
pakkauksissa

Hyvä valaisin portaisiin, kulkuteille tai
laituriin. Sisäänrakennettu aurinkopaneeli
lataa paristoja, joiden avulla valaisin voi
palaa jopa 8 tuntia yöllä. Ruostumatonta
terästä. Valaistuksen ohjaus tapahtuu
automaattisesti tai kytkimellä. Paristot on
vaihdettavissa. Kiinnitystarvikkeet mukana.
• 2 x 0,07 W LED
• 2,4 lumen
• Toimitetaan 2:n pakkauksissa

(243855) 35,-

(243850) 35,-

Auringolla latautuva LED-ulkovalaisin
liiketunnistimella
Tehokas 45 diodinen LED-ulkovalaisin. Sisäänrakennettu akku latautuu aurinkokennon avulla.
Yöllä valaisin kytkeytyy päälle liiketunnistimella.
• Valaistusaika: 4,5 tuntia
• Asennuskorkeus: 1-3 metriä
• Akku: 7,4 V 3000 mAh litium

Liiketunnistin 12 V - ulkokäyttöön
Liiketunnistin esim. valaistuksen kytkemiseen. Tunnistaa yön ja
päivän automaattisesti. Helppo asentaa. Nimellisteho: 60 W
hehkulamppu, 30 W säästölamppu.
• Mitat: 122 x 81 x 72 mm
• 140 asteen havaitsemiskulma

(256080) 15,-

(243835) 95,Ulkovalo LED hämärä-/liiketunnistimella
Aurinkopaneelilla latautuva ulkovalaisin ladattavalla paristolla.
Valo syttyy kun tulee pimeää tai sensori havaitsee liikettä.
Akku latautuu aurinkokennon avulla.
• 16 SMD LED
• Sisäänrakennettu Li-ion akku
• Mitat: 130 x 90 x 70 mm

(243825) 45,LED kulkuvalo 12 V liiketunnistimella
Tehokas valaisin ulkokäyttöön.
Liiketunnistimella. 10 W.

Liiketunnistin 12 V - sisäkäyttöön
Liiketunnistin esim. valaistuksen kytkemiseen. Tunnistaa yön ja
päivän automaattisesti. Helppo asentaa. Viivettä ja herkkyyttä
voidaan säätää.
•
•
•
•

360 asteen havaitsemiskulma
Nimellisteho: 60 W hehkulamppu
30 W säästölamppu
Mitat: 118,5 x 58,5 mm

(256085) 15,-

• Mitat: 150 x 113 x 90 mm.

(243830) 49,-

49

LED-VALAISIMET 12 V

Uutuus!

ENERGIA

Kattovalaisin Design musta

Uutuus!

Seinäspotti Design
musta

Riippuvalaisin.
Mitat: Ø: 250 mm. K: 305 mm
(1500 mm johdon kanssa).
Sisäänrakennettu LED-poltin.

Mitat: 102 x 102 mm.
Sisäänrakennettu LED-poltin.

(540909) 20,-

(540904) 99,Kattovalaisin Design valkoinen
Riippuvalaisin.
Mitat: Ø: 250 mm. K: 305 mm
(1500 mm johdon kanssa).
Sisäänrakennettu LED-poltin.

Seinäspotti Design
valkoinen

Uutuus!

(540905) 99,-

Kattovalaisin kolmella spotilla.
Mitat: Ø: 220 mm.
3 x sisäänrakennettu LED-poltin.

Power Tube LED

Uutuus!

(540900) 99,-

(540901) 99,-

Kohdevalo kirkas.
18 diodia, 0,6 W,
59 lumen.

(243779) 45,Mini spotlight LED,
kromi

Kattovalaisin Design Trio
valkoinen
Kattovalaisin kolmella spotilla.
Mitat: Ø: 220 mm.
3 x sisäänrakennettu LED-poltin.

Mitat: 102 x 102 mm.
Sisäänrakennettu
LED-poltin.

(540908) 20,-

Kattovalaisin Design Trio musta

Kohdevalo kromi. 10 LEDiä.
10 diodia, 1,9 W, 124 lumen

(243780) 45,-

Uutuus!

Kattovalaisin Design Round
kromi

Mini spotlight LED,
valkoinen
1,9 W, 10 SMD.

(243788) 45,-

Mitat: Ø: 250 mm.
IP44 hyväksytty.
Sisäänrakennettu LED-poltin.

(540902) 49,-

Spotlight valkoinen LED
15 diodia, 1 W.

(540981) 32,-

Lattiavalaisin Design musta
Lattiavalaisin.
Mitat: Ø jalka: 200 mm,
Ø yläosa: 340 mm, K: 1350 mm.
Sisäänrakennettu LED-poltin.

(540906) 69,-

Uutuus!

Spotlight Frosty LED
15 diodia, 1 W.

(540983) 35,Lattiavalaisin Design
valkoinen

Uutuus!
Lattiavalaisin.
Mitat: Ø jalka: 200 mm,
Ø yläosa: 340 mm, K: 1350 mm.
Sisäänrakennettu LED-poltin.
(540907) 69,-
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Uutuus!

Opal LED valkoinen
Kohdevalo valkoinen.
15 LEDiä. 1,2 W.

(243778) 45,-

Uutuus!

LED-VALAISIMET 12 V

Valolista LED 2,2W
kääntyvä 30 LEDiä
LED-valolista joka tuottaa voimakkaan ja miellyttävän
työskentelyvalon (lämmin valkoinen) pienellä
virrankulutuksella. Pituus 47 cm.

Kurs LED
LED-valo kääntyvällä varrella.
6 LEDiä. 1,3 W.

(243781) 45,-

(243530) 32,Valolista LED

Kattovalaisin Mini-Tube LED

470 x 20 mm. 4 W. Katkaisijalla.

Väri: Alumiini.
LED 18-SMD, 1,8 W, 177 lumen.
Mitat: Ø 200 mm

(243540) 39,-

(243786) 155,Katto-/seinävalaisin Venus
Väri: Mattakromi.

Soft LED

LED 9-SMD, 2 W.
Mitat: 90 x 90 x 20 mm

9 SMD, 0,8 W, 60 lumen.
Mitat: 248 x 64 x 35 mm.

(243784) 32,-

(540957) 17,LED-valaisin liiketunnistimella

LED 36-SMD, 1,2 W, 115 lumen.

LED-valaisin liiketunnistimella sisäkäyttöön. Ideaali
paikkoihin joihin ei saa virtaa, esim. varastoon tai
vajaan. Toimii 4:llä AA-paristolla. Tunnistuskulma:
120 astetta. Tunnistusmatka: 5 metriä.

Mitat: Ø 85 mm

(243820) 12,-

Katto-/seinävalaisin Flame LED
Väri: Harjattu teräs.

(243785) 32,-

LED lyhty, aurinkokennolla
Kattovalaisin Saturn
Väri: Kromi.
LED 42 SMD, 3,5 W, 227 lumen.
Mitat: Ø 170 mm

(243787) 40,Nova LED, Downlight valkoinen
36 diodia, 1,2 W. 115 lumen.
Toimitetaan välirenkaalla.

Tehokas LED-valaisin sisäänrakennetulla Ni-MH-akulla. Lataus tapahtuu
aurinkokennolla, vaihtoehtona myös
230V lataus. Täydellä akulla n. 6
tunnin toiminta-aika. Lyhdyssä on
USB-portti, josta voit ladata esim.
matkapuhelimesi. 8 kpl 2 W LED.
Korkeus: 24 cm.

(243840) 45,-

(243978) 32,Ladattava työvalo 12/230 V
Nova LED, hopea
1,2 W. 36 SMD.
Sis. välirenkaan.
Ø: 77 mm

(243777) 32,-

Comet LED, Downlight kirkas kromi

Epistar LED - Käyttöikä
30 000 tuntia.
• Li-ion akku (4400 mAH)
• Valoteho: 1800 Lm
• Latausaika 5 tuntia
– käyttöaika 3 tuntia
• 120° avautumiskulma

36 diodia, 1,2 W, 115 lumen.

• IP65

Valon suunta säädettävissä.

(243845) 90,-

(243782) 35,-
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LED-POLTTIMOT 12 V

ENERGIA

LED-polttimot 12 V
Norjassa on kesämökeissä yli 500 000 12
V lukulamppua, joissa käytetään perinteisiä hehkulamppuja tai halogeenilamppuja.
Mökkien energiankulutuksesta puhuttaessa
mainitut lamput voivat vastata noin 30 - 50
%:sta mökkien kokonaisenergiankulutuksesta.
Vaihtamalla perinteisten lamppujen tilalle uudenaikaiset vähän energiaa kuluttavat
LED-lamput voit säästää huomattavan määrän
sähköä ja lisäksi voit nauttia LED-lamppujen
erittäin pitkästä käyttöiästä.

Mikä on…
…LED?
LED on lyhenne sanoista Light Emitting Diode, eli valoa
emittoiva diodi. Kyseessä on puolijohdekomponentti,
joka tuottaa valoa sähkövirran kulkiessa sen läpi. Yksi
ledin hyödyistä on vähäinen lämmöntuotto.

…DIODI?
Diodi on elektroniikan komponentti, joka päästää sähkövirran kulkemaan lävitseen vain yhteen suuntaan.

…POWER LED?

Vihje:
LED-polttimo on valoteholtaan
n. 10-kertainen tavalliseen polttimoon
verrattuna (Teho-LED on valoteholtaan hieman
suurempi). Eli 2,5W LED-poltin
vastaa 25W hehkulamppua.

Power LED on tehokkaampi ja kirkkaampi LED-tyyppi.

…SMD LED?
SMD LED (Surface Mount LED) tarkoittaa pintaliitoslediä. Tarkemmin sanottuna se on LED, joka on asennettu
ja juotettu piirilevylle. Tämä on edullisempaa tekniikkaa kuin esim. Power LED.

…LUMEN ja LUX?
Lumen (tunnus lm) on SI-järjestelmän mukainen valovirran yksikkö. Luksi (tunnus lx) on SI-järjestelmän
mukainen yksikkö valaistusvoimakkuudelle.

LEDIEN TEKNISET EDUT:
• 90 % pienempi virrankulutus.
• Jopa 50 kertaa pidempi elinikä.
• Sietää hyvin iskuja ja tärinää
• Ei UV- tai IR-säteilyä
• Matala tehonkulutus ja lämmönkehitys
• Kaikki Sunwindin LED-polttimot
tuottavat miellyttävää valoa
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…KELVIN?
Kelvin on SI-järjestelmän yksikkö lämpötilalle (tunnus
K). Kelvinasteikko on määritelty niin, että asteikon
nollapisteessä (0 K) on absoluuttinen nollapiste. Valaistuksessa: Mitä korkeampi kelvin-arvo, sitä kylmempi valosävy. Esim. 2700K on lämmin valkoinen, 4200K
on kokovalkoinen ja 6000K on sinertävä.

…WATTI?
Watti on tehon ja säteilyvirran yksikkö. Teho saadaan
kertomalla virtamäärä jännitteellä (ampeeri x voltti).

LED-POLTTIMOT 12 V

Tyyppi

Kanta

LEDien
määrä

Teho (W)

Heijastimen
halkaisija

Kelvin

Lumen

Tuotenumero

Hinta

Baselite, litteä

G4

6 SMD

1,2 W

25 mm

3000

145-165

243260

6,-

Baselite litteä

G4

6 SMD

1,2 W

25 mm

3000

145-165

243261

6,-

LED polttimo

G4

15 SMD

1W

18 mm

3000

115-125

243263

8,-

LED polttimo

G4

Power LED

3W

20 mm

2700

300

243222

10,-

LED spot

G4

3 Power LED

3W

50 mm

3000

350-370

243262

14,-

LED spot

G4

Power LED

5W

50 mm

3000

450-470

243264

18,-

LED Spot MR11

G4

6 SMD

3W

35 mm

2700

180

243212

8,-

LED Spot MR 16

G4

48 SMD

3W

50 mm

2700

180

243214

10,-

LED Spot MR 16

E14

48 SMD

3W

50 mm

2700

180

243216

10,-

LED polttimo

E14

15 SMD

1W

45 mm

3000

115-125

243285

14,-

LED polttimo

E14

6 SMD

3W

45 mm

2700

180

243204

12,-

LED polttimo

E14

9 SMD

5W

45 mm

2700

300

243206

12,-

LED polttimo Mignon

E14

6 SMD

3W

35 mm

2700

210

243210

12,-

LED polttimo

E27

15 SMD

1W

60 mm

3000

115-125

243295

14,-

LED polttimo

E27

6 SMD

3W

50 mm

2700

180

243200

12,-

LED polttimo

E27

9 SMD

5W

50 mm

2700

300

243202

12,-

LED polttimo 60 mm

E27

6 SMD

3W

45 mm

2700

210

243208

12,-

LED spot

BA15s

3 Power LED

3W

50 mm

3000

350-370

243278

14,-

Led polttimo Cree

BA15s

1 Power LED

3W

25 mm

3000

300

243218

10,-

LED Spot MR 16

GU10

48 SMD

3W

50 mm

2700

180

243220

10,-

12 V polttimot
1

8W loisteputki
(540580) 6,-

2

Energiansäästölamppu E27-kanta
7 W: (540942) 12,13 W: (540945) 12,-

3

Energiansäästölamppu E14-kanta
7 W: (540946) 12,11 W: (540947) 12,13 W: (540948) 12,-

4

E27-välikanta G4-halogeenilampuille
(540515) 9,-

5

E14-välikanta G4-halogeenilampuille
(540516) 9,-

1

2

4

3

5
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ASENNUSKAAPELIT

ENERGIA

Kaapelien poikkipinta-alan
mitoitustaulukko

Asennuskaapeli 2 x 2,5 mm²
Ruskea: 50 m rulla (540320) 75,-

Myös sopivien asennuskaapelien valinnalla on merkitystä
aurinkovoimalan optimaalisen toiminnan kannalta. Aurinkopaneelista säätimeen menevän kaapelin merkitys on erittäin
suuri - jos kaapeli on alimoitettu menetät osan paneelien
auringosta vastaanottamasta ja muuntamasta virrasta. Kaapelin läpi kulkevan virran maksimiarvo sekä kaapelin pituus
yhdessä määräävät tarvittavan minimipoikkipinta-alan. Alla
olevasta taulukosta voit helposti määrittää tarvittavan poikkipinta-alan. Taulukko pätee 12 V jännitteelle, laskettu jännitehäviö on 2,5%.
(A)

1m

2m

3m

5m

10m

12m

15m

20m

1

0,1

0,2

0,4

0,6

1,2

1,4

1,8

2,4

Valkoinen: 50 m rulla (540325) 75,-

Asennuskaapeli 2 x 4 mm²
Ruskea: 50 m rulla (540335) 120,Valkoinen: 50 m rulla (540337) 120,-

Asennuskaapeli 2 x 6 mm²
Valkoinen: 50 m rulla (540341) 180,-

Asennuskaapeli 2 x 10 mm²
Valkoinen: 50 m rulla (540345) 295,-

Asennuskaapeli 2 x 16 mm²
Punainen/sininen: (540346) 16,-/metri

Asennuskaapeli 1 x 50 mm²

2

0,1

0,5

0,7

1,2

2,4

2,9

3,6

4,8

3

0,2

0,7

1,1

1,8

3,6

4,3

5,4

7,2

4

0,2

1,0

1,4

2,4

4,8

5,8

7,2

9,6

5

0,3

1,2

1,8

3,0

6,0

7,2

9,0

12,0

6

0,4

1,4

2,2

3,6

7,2

8,6

10,8

14,4

7

0,4

1,7

2,5

4,2

8,4

10,1

12,6

16,8

8

0,5

1,9

2,9

4,8

9,6

11,5

14,4

19,2

9

0,5

2,2

3,2

5,4

10,8

13,0

16,2

21,6

Toimitetaan 100 kpl:een rasioissa.
2 x 2,5 mm² – 2 x 4 mm² kaapeleille:

10

0,6

2,4

3,6

6,0

12,0

14,4

18,0

24,0

Ruskea: (540402) 14,-

Esimerkki: 80 W aurinkopaneeli lataa maksimissaan 5 A virralla. Jos kaapelin
pituus säätimelle on 10 m, tulisi johdon paksuuden olla vähintään 6 mm².

Punainen: (540348) Musta: (540349) 19,-/metri

Asennuskaapeli 1 x 95 mm²
Punainen: (540350) Musta: (540351) 35,-/metri

Johtokiinnikkeet

Valkoinen: (540404) 14,2 x 6 mm² kaapeli: Valkoinen: (540407) 19,2 x 10 mm² kaapeli: Valkoinen: (540408) 19,-
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12V ASENNUSTARVIKKEET
12 V aurinkoenergiavoimalan asennuksessa on käytettävä tasavirtapistorasioita ja niihin sopivia pistotulppia.
Monet 12V jännitettä vaativista laitteista edellyttävät jännitteen napaisuuden eli positiivisen ja negatiivisen
johtimen kytkemistä oikein päin. Siksi 12V pistorasiat ja pistokkeet sisältävät napaisuuden oikeinkytkentään
pakottavan muotoilun. Kaapelin tulee olla kaksinapaista, ja yleensä käytetään värikoodia, joka ilmaisee napaisuuden. ”Lämmin” väri on positiivinen (usein punainen), ”kylmä” negatiivinen (usein sininen). Paksumpi liitäntäpinni on positiivinen.
1

12 10 A lasiputkisulake

Erikoispistoke
(540420) 2 kpl pakkaus 10,-

2

Erikoispistorasia
(540421) 2 kpl pakkaus 18,-

3

Upotettava erikoispistorasia
(540423) 12,-

4

Kytkentärasia
(540422) 2 kpl pakkaus 15,-

5

Johtokytkin
(540424) 2 kpl pakkaus 12,-

6
7

(540447) 5 kpl paketti 3,50
13 10 A lattasulake
(540448) 5 kpl paketti 3,50
14 20 A lattasulake
(540451) 5 kpl paketti 3,50

3

16 Maxi sulakepidin

Seinäkatkaisija, yksinkertainen

Seinään asennettava.
Sopii 2 x 10 mm2 kaapelille.

(540431) 12,-

(540460) 25,-

4
5

17 20 A Maxi lattasulake
(540461) 2 kpl paketti 9,-

(540432) 22,-

18 30 A Maxi lattasulake
(540462) 2 kpl paketti 9,-

Sokeripala
2,5-4 mm kaapeleille.
2

(540410) 5 kpl pakkaus 3,9

2

15 25 A posliinisulake
(540452) 5 kpl paketti 3,50

Seinäkatkaisija, kaksinkertainen

8

1

5 x 20 mm.

19 40 A Maxi lattasulake
(540463) 2 kpl paketti 9,-

Sokeripala

6

7

6-10 mm2 kaapeleille.

(540412) 5 kpl pakkaus 6,50 20 50 A Maxi lattasulake
(540464) 2 kpl paketti 9,10 Sulakepidin
21 60 A Maxi lattasulake
Suoraan akkuihin liitettävien
(540465) 2 kpl paketti 9,laitteiden suojaamiseen.
(540445) 2,50
13

14

11 Ruuvipussi
Puuruuveja asennustarvikkeiden
ja valaisimien kiinnitykseen.
(540455) 3,90
12

11

15

9
8

Vihje:
Tapauksissa, joissa kulutuslaite (TV, Wallaslämmitin jne.) liitetään suoraan akkuun
eikä säätimeen, tulee liitäntäkaapeliin asentaa
nk. johtosulake, joka estää akun
oikosulkeutumisen mahdollisissa vikatilanteissa.
Sijoita sulake mahdollisimman lähelle
akun napaa.

16
10

17

18
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Keittiö ja
KAASU

Kaasu on energianlähde, joka
antaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia!
Käytä nestekaasua lämmittämiseen,
ruoan valmistamiseen, jäähdyttämiseen
ja vedenlämmitykseen.
Sunwindin valikoima antaa sinulle
valinnanvapautta ja mahdollisuuden
yksilölliseen räätälöintiin.

Nestekaasu tekee elämisen helpommaksi riippumatta sijainnistasi. Nestekaasua voidaan käyttää
kaikkialla minne voi kuljettaa kaasupullon ja
sitä on saatavilla koko maasta. Nestekaasu on
hyvin tunnettu ja luotettava energianlähde, joka
täyttää energiantarpeen palamalla puhtaasti ja
tehokkaasti. Monet käyttävät nestekaasua sekä
sisällä että ulkona. Se lämmittää kesäasuntoja,
mökkejä ja asuntovaunuja ja pitää lämmön tasaisena. Se auttaa valmistamaan ruokaa nopeasti
ja tarkassa lämpötilassa, pitäen samalla ruoan
jääkaapissa kylmänä ja luoden miellyttävän lämpötilan terassille vuoden ympäri. Nestekaasu on
myös suosittu energianlähde grillauksessa.
Kaasu on vaihtoehtoinen energianlähde, joka antaa monia mahdollisuuksia. Ruoanvalmistukseen
käytön lisäksi nestekaasu on erittäin suosittua
muuallakin, olitpa sitten merellä tai maalla.
Kaasu on erittäin helposti syttyvää, joten oman
ja muiden turvallisuuden vuoksi on tärkeää, että
asennukset on tehty sääntöjen mukaisesti. Seuraavassa on joitakin vinkkejä ja sääntöjä kaasuasennuksiin.
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NESTEKAASUA KÄYTTÄVÄN LAITTEEN ASENTAMINEN
Asuin- tai julkisessa käytössä olevien kaasulaitteiden ammattimaisen ja turvallisen asennuksen varmistamiseksi tulee
kiinteästi asennettavan kaasua käyttävän laitteen, putkiston ja säiliöiden olla dokumentoidun pätevyyden omaavan
asentajan asentamia. Tämä vaatimus ei koske yksinkertaisia
kaasuasennuksia vapaa-ajan kiinteistöihin. Mökeillä on melko
tavallista, että keitinlaite tai hella on penkin päällä tai
sivulla ja keittiön penkin alla kaasupullo, johon on kytketty
säädinsetti. Näin toimittaessa pitää aina huolehtia hyvästä
tuuletuksesta ja on suositeltavaa, että kaapin jalustassa on
ilma-aukkoja/ritilä. Asennettaessa useampi kuin yksi laite,
voi olla järkevää suunnitella järjestelmä automaattisilla
ominaisuuksilla, ja sellainen järjestelmä vaatii pullojen ja
kaappien sijoittamisen ulkopuolelle.
• Nestekaasuletkujen tulee olla propaaninkestävää materiaalia. Suurin sallittu letkun pituus on 1,2 metriä ja tämän
pituuden ylittyessä pitää tehdä putkisto. Kaasuletkun
kunto on tarkastettava vuosittain taivuttelemalla sitä ja
katsomalla, onko siinä murtumia. Kulunut letku vaihdetaan uuteen. Suositeltava vaihtoväli on n. 5 vuotta.
• Putkistossa pitää käyttää hehkutettuja kupariputkia. Ne
pitää sijoittaa siten, että ne on helppo tarkistaa. Seinän läpi vedettäessä pitää tulee käyttää läpivientiputkea.
Tällaisessa järjestelmässä pitää myös jokaiseen kytkettyyn
laitteeseen asentaa sulkuventtiili.

• Nestekaasupullon tulee aina olla pystysuorassa asennossa,
myös kuljetuksen aikana, muuten kaasupullon varoventtiili ei toimi. Nestekaasusäiliötä ei koskaan saa käyttää tai
säilyttää maanalaisissa tiloissa, esimerkiksi kellarissa.
• Sääntöjen mukaan asuinrakennuksissa saa säilyttää enintään 25 kg nestekaasua.
• Kaikissa sisätiloissa olevissa kaasupolttimissa pitää olla
liekinvarmistin. Jokainen kaasulaite pitää varustaa omalla
haaroituksella jakojärjestelmässä, ja jokaisessa laitteessa pitää olla oma sulkulaite. Palamattomasta kaasusta tai
palotuotteista aiheutuvan riskin välttämiseksi pitää järjestää riittävä tuuletus tai hormi. Ilmaa raskaamman
kaasun vuoto voi aiheuttaa räjähdysvaarallisia kaasukeräytymiä matalalla sijaitseviin paikkoihin.
• Veneessä, johon on asennettu kiinteitä kaasulaitteita,
pitää olla siten mitoitettu koppi, että kaikki pullot mahtuvat siihen. Kopin tulee olla erillään säilytystiloista, ja
siinä tulee olla sisäänkäynti vain ulkopuolelta ja sen
tulee olla tuuletettu ulkopuolelle siten, että kaasu ohjautuu kannen yli. Kaikki kiinteästi asennetut kaasulaitteet tulee testata asennuksen jälkeen.
• Tukes suosittelee yli 30 vuotta vanhojen kaasulaitteiden
käytöstä poistamista. Näin vanhojen kaasulaitteiden
käyttö ei ole turvallista.
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Kaasujääkaappi Ventus
• Luotettava

• Korkealaatuinen

• Paristosytytys

Sunwindin Ventus kaasujääkappien suunnittelussa kriteereinä ovat olleet
laatu, käyttöturvallisuus ja muotoilu. Muotoilu perustuu puhtaan tyylikkäisiin linjoihin ja eleganttiin ulkonäköön, jonka ansiosta jääkaappi soveltuu
useimpiin ympäristöihin varsin mainiosti. Jääkaappeja on saatavilla valkoisena sekä mustana. Oven kätisyys on vaihdettavissa. Jääkaapit ovat termostaattiohjattuja ja paristosytytys takaa helpon ja varman syttymisen (Sunwind 60
litraisessa mallissa on pietsosytytys).
Ventus 60 on kompakti ja käytännöllinen jääkaappi sinulle, jolla on rajallisesti
tilaa tai vain vähän tarvetta kylmäsäilytykselle. Ventus 100 sisältää 10 litran
pakastelokeron, jonka luukun saranoinnin ansiosta jääkaapin ovea ei
välttämättä tarvitse avata kokonaan. Ventus 185 ja 225 –malleissa
pakastinosiot riittävät koko perheen pakastustarpeisiin. Näissä malleissa on myös paristolla toimiva sisävalo.

Sunwind Ventus 100
musta
(541911) 695,Sunwind Ventus 100
valkoinen
(541910) 695,-

Ventus
kaasujääkaapeissa on
5 vuoden takuu
(pl. kuluvat
osat)

Sunwind Ventus 185
musta
(541948) 995,Sunwind Ventus 185
valkoinen
(541944) 995,-
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Sunwind Ventus 225
valkoinen
(541922) 1 195,-

Sunwind
Ventus 60
musta
(541960) 395,-

KAASUJÄÄKAAPPI

Kaasujääkaappi Cuisine
• Hiljainen

• Säädettävä säilytystila
• Kaasu, 12 V tai 230 V (Cuisine 60)
• Käyttökytkimet kaapin yläreunassa
Cuisine on hiljainen ja laadukas termostaattiohjattu absorptiojääkaappi. Jos olet kyllästynyt sytyttämään kaasujääkaappisi lattian
rajasta, Cuisine on sinulle täydellinen - käyttökytkimet nimittäin
sijaitsevat kaapin yläreunassa. Hyllytila on säädettävissä ja jääkaapissa on pietsosytytys.

Cuisine 110
valkoinen
(541840) 795,-

Cuisine 60 malli on kombikaappi, joka toimii kaasulla, 12 V:lla tai
230 V:lla. Absorptiokaappien korkean virrankulutuksen vuoksi
12 V toimintoa ei suositella käytettäväksi aurinkopaneelijärjestelmissä.

Uutuus!

Cuisine 60
valkoinen

Cuisine 100
valkoinen

(541842) 495,-

(541850) 795,-

Puhdistussetti kaasujääkaappiin

Jääkaapin ilmanvaihtoritilä, ruostumaton teräs

Puhdistussetti kaasujääkaapin pakoputken puhdistamiseen.

Varmistaa riittävän ilmanvaihdon, kun jääkaappi asennetaan pöytätason
alapuolelle, ritilä asennetaan pöytätasoon jotta jääkaapin takaosassa
muodostuva lämpö pääsee nousemaan ylöspäin ja pois pöytätason alta.

(541897) 15,-

• Mitat: 50 x 6,5 cm
• Mitat ritilä: 46 x 5 cm
• Mitat asennusaukko:
46 x 6,5 cm

(331980) 35,-

Malli

Viileä

Pakastin

Mitat cm L x S x K

Väri

Paino

Kaasunkulutus

Ventus 60

52 l

-

46 x 48 x 69

Valkoinen

22 kg

14 g/h

Ventus 100

85 l

10 l

51 x 59,5 x 78

Musta

35 kg

14 g/h

Ventus 100

85 l

10 l

51 x 59,5 x 78

Musta

35 kg

14 g/h

Ventus 185

128 l

45 l

60 x 65 x 148

Musta

58 kg

23 g/h

Ventus 185

128 l

45 l

60 x 65 x 148

Valkoinen

58 kg

23 g/h

Ventus 225

167 l

46 l

60 x 65 x 163

Valkoinen

61 kg

29 g/h

Cuisine 60

60 l

-

48 x 48,6 x 64,5

Valkoinen

19 kg

14 g/h

Cuisine 100

90 l

10 l

54 x 60,5 x 76

Valkoinen

32,5 kg

15 g/h

Cuisine 110

100 l

10 l

47 x 58 x 87,5

Valkoinen

35 kg

18 g/h
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Jääkaapit 12 V Cuisine
• Ympäristöystävällisiä, toimivat aurinkoenergialla
• Viilenee nopeasti
• 3 kokoa, sopii pienille ja suurille perheille
12 V kompressorijääkaapit viilenevät nopeasti. Aurinkoenergiajärjestelmissä on kuitenkin mitoituksen kanssa mietittävä
tarkkaan miten pitkiä aikoja jääkaappia pidetään päällä.
Vaikka jääkaapit ovatkin energiatehokkaita, niin ne silti
muodostavat kesämökillä suurimman kulutuksen. Jääkaappia
ympäröivällä lämpötilalla on suuri vaikutus jääkaapin kulutukseen.
Yleisesti jääkaappien kulutuslukemat on laskettu 20 asteen mukaan. 95 litran jääkaappi kuluttaa n. 30 - 50 Ah vuorokaudessa.

remmalle perheelle. Erillinen 40 litran pakastin sijaitsee kaapin
alaosassa. Kesäkäytössä aurinkopaneelijärjestelmässä mitoitukseen suositellaan paneelitehoa minimissään 200W ja akkupankin
kooksi vähintään 500Ah.

Cuisine 72 on käytännöllinen jääkaappi jos tilaa on rajallisesti.
Tämän jääkaapin virrankulutus on alle 1 A/h. Cuisine 95 -mallissa
on käytännöllinen 10 litran pakastelokero. Tämän mallin virrankulutus on n. 1 A/h. Cuisine 128 on täysikokoinen jääkaappi suu-

Uutuus!

Uutuus!

Uutuus!

Jääkaappi 12 V
Cuisine BC72

Jääkaappi 12 V
Cuisine BCD95

Jääkaappi 12 V
Cuisine BCD128

(542039) 645,-

(542081) 805,-

(542941) 545,-
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Tuote

Viileä

Pakastin

Mitat LxSxK cm

Väri

Paino

Virrankulutus

Cuisine BC72

72 l

-

46 x 46,8 x 70,6

Valkoinen

23 kg

1 - 1,4 Ah

Cuisine BCD95

85 l

10 l

45 x 45 x 79

Valkoinen

24 kg

1,1 - 1,8 Ah

Cuisine BCD128

88 l

40 l

48 x 55 x 115,5

Valkoinen

33 kg

1,5 - 2,5 Ah

KYLMÄ-/PAKASTINBOKSIT

Ventus pakastin 70 litraa
kaasu/12 V/230 V

Sunwind 35 litran kylmälaukku,
kaasu/12 V/230 V

Tilava ja kompakti 70 litran pakastin
mahdollistaa ruokatavaroiden pakastamisen
pidemmäksi ajaksi mökillä tai leirillä. Pakastin mahdollistaa myös saaliin pakastamisen
metsästys- tai kalastusretken jälkeen.
Käytä pakastinta mökillä kaasulla, autossa
12 voltilla tai kotona 230 voltilla.

Kompakti ja tehokas kylmälaukku, toimii kaasulla
sekä 12V ja 230V sähköllä. Käytä nestekaasua
ulkona, 12V autossa ja 230V mökillä ja kotona.
Kylmälaukkua on helppo kuljettaa ja sen avulla
voit varmistaa, että ruoat pysyvät viileänä ja käyttökelpoisina tehokkaasti ja varmasti.

(541978) 290,-

• Kaasutermostaatilla ja
pietsosytytyksellä
• Pakastusluokka ***

(541950) 695,-

Uutuus!

Ventus kompressorikäyttöiset kylmä-/
pakastinboksit
Sunwindin uudet kylmä-/pakastinboksit soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi aurinkoenergiajärjestelmissä. Ventussarjan kylmäbokseissa on moderni muotoilu, alhainen virrankulutus sekä hiljainen ja nopea jäähdytys. Kylmäboksit
soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi autoon, veneeseen tai
vaikkapa mökille. Kylmäbokseja voidaan käyttää jääkaappiviileydellä tai pakastimena, jopa -18 ºC.

Uutuus!

Kompressorikäyttöiset kylmäboksit toimivat 12/24V tai 230V.
82 litran malli soveltuu suurempaakin
viilennystarpeeseen. Tässä mallissa on
selkeä ja helppokäyttöinen LCD-näyttö.
Tukevat ja vahvat kahvat takaavat helpon siirreltävyyden. Suuresta tilavuudesta huolimatta tämä malli soveltuu
käytettäväksi aurinkoenergiajärjestelmissä.

Ventus DC-22T
(542027) 625,Ventus DC-32T
(542029) 665,-

Ventus DC-82
(542034) 990,-

Tuote

Tilavuus

Jännite

Lämpötila

Virrankulutus

Mitat

Paino

Ventus pakastin 70 litraa

70 litraa

Kaasu/12 tai 230 V

- 2°C – -15°C

12 g/h kaasua tai 12 V 7 Ah

680 x 660 x 520 mm

37 kg

Sunwind kylmäboksi 35 litraa

35 litraa

Kaasu / 12 tai 230 V

+ 2°C – +10°C

10 g/h kaasua tai 12 V 7 Ah

510 x 420 x 450 mm

16,6 kg

Ventus DC-22T

22 litraa

12V

– 18º – +10°C

0,7 – 1,5 A

48 x 33 x 42,5 cm

18 kg

Ventus DC-32T

32 litraa

12V

– 18º – +10°C

0,8 – 1,6 A

54 x 38 x 45,5 cm

21 kg

Ventus DC-82

82 litraa

12/24 tai 230 V

-18°C – + 10°C

1,2 – 2 A (12V)

546 x 780 x 455 mm

39 kg
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KYLMÄLAITTEET JA LIESITUULETTIMET

Sunwind Partycooler
Sunwind Partycooler on oivallinen lisä juhlahetkiin, jolloin haluat pitää juomasi
raikkaan viileinä. Laitteessa on pyörät, joten se on helposti siirrettävissä aina
sinne missä vieraat viihtyvät. Toki laitteen voi sijoittaa vaikkapa sohvan viereen.
Tyylikäs valkoinen viimeistely. Laitteeseen mahtuu n. 50 pientä tölkkiä.
• Käyttöjännite: 230 V

• Tilavuus: 43 litraa

• Jäähdytysmenetelmä: kompressori

• Mitat: K 740 x Ø 430 mm

(254045) 325,-

Liesituulettimet
12 voltin liesituulettimet mökille, veneeseen tai
paikkaan jossa 12 V on tarjolla.

Liesituuletin Cuisine hopea 12 V 50 cm
Modernisti suunniteltu liesituuletin kahdella tuulettimella,
2 x 16 W. Tyylikäs LCD-näyttö hipaisukytkimillä.
• 3 eri tuuletusnopeutta
• 5-kerroksinen alumiinisuodatin
• Sisäänrakennettu
• 3 W LED-valo
• Imuteho: 120 m3/t
• Melutaso: 53 db
• Mitat: 50 x 30 x 6 cm

(250070) 149,-

Liesituuletin Chef 12 V
• Sisäänrakennettu tuuletin 2x25 W
• Mitat: L x S x K: 60 x 47 x 15 cm
• Imuteho: 280 kuutiometriä tunnissa
• Sisäänrakennettu valo: 20 W (BA15S)
• Aktiivihiilisuodattimella

Aktiivihiilisuodatin Chef liesituulettimeen
(250061) 10,-
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Chef liesituuletin valkoinen
(250060) 139,Chef liesituuletin musta
(250062) 139,-

PÖYTÄLIESI

Nestekaasu ruoan valmistuksessa
Jos luulet, että kaasuhellan asentaminen mökille tarkoittaa
mukavuuden heikentymistä, mieti uudestaan! Kaasuhellalla on
ainutlaatuinen ominaisuus, nimittäin täydellinen lämmön kontrollointi. Tämän vuoksi ammattikokit suosivat kaasuliekkiä, kun
he valmistavat ruokaa. Itse asiassa yhä useammat haluavat asentaa kaasuhellan myös kotiin. Nestekaasulieden avoliekki antaa
lämmön heti, mikä mahdollistaa lämmön säätämisen pienimmältä
suurimmalle silmänräpäyksessä. Toisena hyvänä puolena on, että
hella kylmenee välittömästi kun suljet kaasun. Ruoan valmistuksen kontrollointi on siten optimaalista, tosiasiassa parempaa
kuin sähkölevyillä, jotka varastoivat lämpöä paljon pitempään.
Paistouuni toimii yhtä tarkasti, mutta se vaatii käyttäjältä
hieman enemmän harjoitusta. Ne jotka ovat tottuneet entisajan kaasutoimisiin paistouuneihin, ovat ehkä kokeneet, että oli
vaikea saada huipputuloksia, alalämpö oli helposti liian suuri
ja ruoka saattoi palaa pohjasta. Onneksi suurin osa moderneista
kaasutoimisista paistouuneista on niin hyvin suunniteltuja, että
mitään ongelmia ei enää ole. Saat tasaisen ja tarkan lämmön ja
sisäänrakennetun termostaatin, mikä helpottaa suuresti nykyään.
On olemassa kuitenkin joitakin helppoja niksejä, jotka sinun
pitää huomioida ennen kuin alat käyttää uutta nestekaasulla
toimivaa paistouuniasi:

Sunwind Cuisine pöytäliesi
• Käytännöllisen kokoinen
• Termostaattiohjattu paistouuni yläpolttimella
• 4 tehokasta poltinta manuaalisytytyksellä
• Irroitettava kansi
Käytännöllinen pöytäliesi pienten mökkien keittiöihin tai vaikkapa metsästysreissuille mukaan!
Helppokäyttöisessä pöytäliedessä on 4 poltinta
sekä uuni yläpolttimella. Kaikki polttimet ovat
varustettu liekinvarmistimella. Pöytäliedessä on
irroitettava kansi, joka käytön aikana suojaa roiskeilta ja muutoin tuo lisää säilytystilaa.

Pöytäliesi
Cuisine musta
(340002) 285,-

• Lämpötila säädetään lämpötilakaavion avulla, joka tulee lähes kaikkien
hellojen mukana. Joissakin tapauksissa lämpötila kannattaa säätää vähän
korkeammaksi kuin kaaviossa.
• Lämmitä uunia ensin 20 minuuttia, siten paistouunin lämpötila tasoittuu
ja pysyy tasaisena laitettaessa ruoka sisään.
• Paistovuoan tulee olla alumiinia tai teﬂonia. Suurissa vuoissa paistettaessa tulee varmistaa, että vuoka ei kosketa paistouunin takaseinää.
• Suosittelemme alumiinifolion käyttöä leivinpaperina leivinpellillä,
uunivuoassa ja leipävuoassa, jotta osa lämmöstä heijastuisi takaisin.
• Kokeile rohkeasti – opi tuntemaan kaasu-uunisi!

Pöytäliesi
Cuisine valkoinen
(340004) 285,-

Tuote

Väri

Mitat

Polttimoiden tehot

Uunin teho

Yläpoltin

Paino

Pöytäliesi

Valkoinen

45 x 50 x 55 cm

2300/1500/850/1500

2200 W

1900 W

19 kg

Pöytäliesi

Musta

45 x 50 x 55 cm

2300/1500/850/1500

2200 W

1900 W

19 kg
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KAASULIEDET

Lotus-kaasuliesi

• Termostaattiohjattu paistouuni grillielementillä
• 4 tehokasta poltinta paristosytytyksellä
• Sivuille täytyy jättää 15mm ilmaraot
Lotus on tyylikäs 4-polttimoinen kaasuliesi. Tilavan
65-litraisen uunin kokonaisteho on 3400 W. Uuni on
termostaattiohjattu ja varustettu grillielementillä.
Grillausvaihtoehdon lisäksi voit valita ylä- tai alalämmityksen välillä. Lieden polttimoissa on paristolla
toimiva sytytys.

Lotus musta (340160) 425,Lotus valkoinen (340150) 425,-

Chef liedet

• 4 tehokasta poltinta manuaalisytytyksellä
• Termostaattiohjattu uuni grillielementillä
• Sivuille täytyy jättää 15mm ilmaraot
• Käytännöllinen kansi tuo lisätilaa
Sunwind Chef on edullinen vaihtoehto ruuanlaittajalle, joka etsii tilavaa liettä ja reilua uunia. Chef sopii
niin sähköttömille mökeille kuin niihin joissa on
verkkovirta. Liedessä on 4 poltinta sekä termostaattiohjattu uuni. Uuni on varustettu sekä alapolttimella että ruskistavalla ylä-polttimella. Kansi lieden
päällä suojaa takaseinää rasvaroiskeilta ja toimii
lisätilana kannen ollessa alhaalla.

Chef musta 50 x 60 (340026) 465,Chef valkoinen 50 x 60 (340028) 465,Chef musta 60 x 60 (340066) 525,Chef valkoinen 60 x 60 (340068) 525,-
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GlemGas Elegance
kaasuliedet

• Saatavana kahtena leveytenä, 53 cm ja 60 cm

Vinkki:
Voit kytkeä lieden 12V aurinkopaneelijärjestelmääsi. Tällöin saat
käyttöösi sähköisen sytytyksen.

• 12V sytytys
• Uunivalo (E14-kanta)
• Termostaattiohjattu paistouuni grillielementillä
• Lasikansi
• Säädettävät jalat
Elegance-malliston liedet kuuluvat valikoimamme huippuluokkaan. Mallit on kehitetty erityisesti mökkikäyttöön riippumatta
siitä, onko mökki sähköistetty vai ei. Elegance liedet ovat
valmistettu Italiassa ja ovat erittäin korkealaatuisia. Elegance-mallit on varustettu neljällä tehokkaalla kaasupolttimolla. Termostaattiohjattu paistouuni on varustettu erityisellä
lämmönjakosysteemillä, joka takaa tasaisen lämmön. Grillielementtiä käytettäessä on mahdollisuus lisäksi valita joko ylä- tai
alalämpö. Mukana toimitettava lasikansi estää rasvan roiskumisen seinään paistamisen aikana ja tarjoaa kätevän aputason
käyttöön silloin, kun liettä ei käytetä. Säilytystila paistopeltien
jne. säilyttämiseen.

Elegance valkoinen 53 x 50 (340010) 800,Elegance valkoinen 60 x 60 (340014) 990,Elegance RST 53 x 50 (340012) 830,Elegance RST 60 x 60 (340022) 1 090,-

Entä
turvallisuus?

Nykyaikaisten kaasu-uunien ja –liesien

Støpejernsrist er tilgjengelig som ektrautstyr
til
turvallisuus
on erittäin hyvä. Kaikki
Elegance 60 cm (pris per stk, du trenger 2Suomessa
stk).
myytävät kaasupolttimoilla

varustetut tuotteet on varustettu liekinvarmistimilla.
Liekinvarmistin asetetaan kaasupolttimon ulkoreunaan. Kun sytytät kaasupolttimon, kuumentuva liekinvarmistin
kehittää jännitteen, joka pitää magneettiventtiiliä auki sallien kaasuntulon.

Niin kauan kun liekinvarmistin on kuuma, kaasu pääsee virtaamaan polttimoon
normaalisti. Jos liekki pääsee jostain
syystä sammumaan, liekinvarmistin
jäähtyy ja sähköistä impulssia ei enää
muodostu. Edellisen seurauksena magneettiventtiili sulkee kaasunsyötön. Liekinvarmistin toimii myös lapsiturvana.

Tuote

Väri

Mitat cm (KxLxS)

Poltintehot (W)

Uunin teho

Grillin teho

Paino

Lotus musta

Musta

83–85 x 53 x 53

1000/2500/2500/2800

2800 W

1200 W

35 kg

Lotus valkoinen

Valkoinen

83–85 x 53 x 53

1000/2500/2500/2800

2800 W

1200 W

35 kg

Chef - liesi

Musta

83–85 x 50 x 60

900/1500/1500/2250

2250 W

1480 W

34 kg

Chef - liesi

Valkoinen

83–85 x 50 x 60

900/1500/1500/2250

2250 W

1480 W

34 kg

Chef - liesi

Musta

83–85 x 60 x 60

900/1500/1500/2600

2660 W

1480 W

36 kg

Chef - liesi

Valkoinen

83–85 x 60 x 60

900/1500/1500/2600

2660 W

1480 W

36 kg

Elegance

Valkoinen

85–90 x 53 x 50

1000/1750/1750/3000

2650 W

2000 W

49 kg

Elegance

Valkoinen

85–90 x 60 x 60

1000/1750/1750/3000

2650 W

2000 W

53 kg

Elegance

RST

85–90 x 53 x 50

1000/1750/1750/3000

2650 W

2000 W

49 kg

Elegance

RST

85–90 x 60 x 60

1000/1750/1750/3000

2650 W

2000 W

53 kg

65

KEITTIÖ JA KAASU

KAASU-UUNIT

Kaasu-uunit uppoasennukseen
GlemGas Emotion 60

Kaasulla toimivassa uunissa ruoanvalmistuksen etuna on nestekaasusta vapautuva suuri määrä kosteutta, joka lisää ruoan mehevyyttä. Uuni on termostaattiohjattu ja varustettu grillielementillä ja pyörivällä grillivartaalla. Sytytys
ja valaistus uunissa vaatii 230 V liitännän, mutta kaikkia toimintoja voidaan
käyttää yhtä hyvin 12 V:lla mikäli käytettävissä on invertteri, joka muuntaa
sähkön 12 V:sta 230 V:iin. Tehonkulutus: 40 W.
• Kaasulla toimiva alalämpö
• Elektroninen liekin sytytys
• Uunivalo

Uusi
design

• Mitat L x K x S: 59 x 54,5 x 59,7 cm
• Uunin tilavuus: 60 litraa

Emotion RST (360130) 790,-

Sunwind upotettava
kaasu-uuni Chef

Tyylikkäässä uunissa on kaksikerroksinen musta lasiovi ja oven kahva
on ruostumatonta terästä. Uunin tilavuus 60 litraa.
• Kaasulla toimiva alalämpö
• Mekaaninen ajastin
• Termostaattiohjattu

Uutuus!

• Grillielementti
• Uunivalo
• Mitat: 59,5 x 59,5 x 61 cm
• Uunin tilavuus: 60 litraa

Chef 60 musta (360120) 465,-

Glem Gas Proline liesitasot
Proline-sarjamme koostuu upotettavista kaasuliesistä, jotka sisältävät 4 tai 5
kaasuliekkiä. Molemmat mallit on varustettu vahvoilla ja tukevilla valurautatukiristikoilla. Sytytys tapahtuu elektronisesti.
Proline-liedet ovat upeita satiinipintaisesta ruostumattomasta teräksestä valmistettuja liesiä, joiden puhtaanapito on varsin yksinkertaista. Liedet on suunniteltu
sopimaan hyvin yhteen upotettavien kaasu-uuniemme kanssa. Kaikki kaasuliedet on
varustettu polttimoilla, jotka on suunniteltu erityisesti wok-pannuja varten. Kaunis
muotoilu ja moderni ulkoasu ovat Proline-uunien tunnusmerkki. Sähköinen sytytys
230 V voidaan muuttaa myös 12 V:n järjestelmään jännitemuuntimen avulla.

Proline Ruostumaton
• 4 tai 5 poltinta, joista 1 erityisesti
wokkipannua varten
• Harjattua ruostumatonta terästä
(ei enää sormenjälkiä)
• Valurautaritilät takaavat parhaan
mahdollisen tuen kattiloille

Proline 60 (365060) 450,Proline 70 (365070) 525,-
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LIESITASOT

Chef liesitaso
Tyylikkään musta liesitaso, joka sopii erinomaisesti yhteen upotettavan Chef-uunin kanssa. Polttimoiden yllä on käytännöllisesti suunnitellut kattilankannattimet.
• 4 tehokasta kaasupoltinta (kokonaisteho 7,44 kW)
• Automaattisytytyksellä

Uutuus!

• Käytännöllinen ohjauspaneeli
• Emaloidut kattilankannattimet
• Helppo pitää puhtaana

(365566) 295,-

Parker liesitasot
Parker 1-liekkinen

Emaloitu pöytäliesi työtasolle. Liekinvarmistin sammuttaa
kaasunsyötön jos liekki sammuu.
Mitat: L x K x S: 29 x 12 x 23,5 cm
(542051) 85,-

Parker 2-liekkinen
Emaloitu pöytäliesi työtasolle. Liekinvarmistin sammuttaa
kaasunsyötön jos liekki sammuu.
Mitat: L x K x S: 49,5 x 12 x 29,5 cm
(542052) 135,-

Parker 3-liekkinen
Emaloitu pöytäliesi työtasolle. Liekinvarmistin sammuttaa
kaasunsyötön jos liekki sammuu.
Mitat: L x K x S: 60 x 10 x 29,5 cm
(542053) 180,-

Tuote

Väri

Mitat: mm

Upotusmitat
(LxKxS mm)

Polttimoiden teho (W)

Proline 60

RST

595 x 500

560 x 480 x 33

1000/1750/1750/3500

Proline 70

RST

680 x 500

560 x 480 x 33

1000/1750/1750/3000/3500

Chef 60

Musta

580 x 510

-

880/1780/1780/3000

Parker 1

Valkoinen

355 x 325

-

2500

Parker 2

Valkoinen

495 x 295

-

1600/2100

Parker 3

Valkoinen

600 x 295

-

800/1600/2100
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KAASUSENNUSOHJEITA

Katso lisätietoja osoitteesta
www.tukes.fi.

460126

460118

Kaasusennusohjeita

“Säädös tulenaroista tai paineistetuista polttoaineista” määrää seuraavaa:
Asuin- tai julkisessa käytössä olevien kaasulaitteiden ammattimaisen ja turvallisen asennuksen varmistamiseksi
tulee kiinteästi asennettavan kaasua käyttävän laitteen, putkiston ja säiliöiden olla dokumentoidun pätevyyden
omaavan asentajan asentamia. Tämä vaatimus ei koske yksinkertaisia kaasuasennuksia vapaa-ajan kiinteistöihin.
Mökeillä on melko tavallista, että keitinlaite tai hella on kaapin päällä tai sivulla ja keittiön kaapin sisällä on
kaasupullo, johon on kytketty kaasusäädinsetti. Näin toimittaessa pitää aina huolehtia hyvästä tuuletuksesta ja
on suositeltavaa, että kaapin jalustassa on ilma-aukkoja/ritilä. Asennettaessa useampi kuin yksi laite, voi olla
järkevää suunnitella järjestelmä automaattisilla ominaisuuksilla, sellainen järjestelmä vaatii pullojen ja kaappien
sijoittamisen ulkopuolelle. Vaatimuksena on myös, että asentajalla tulee olla dokumentoitu pätevyys laitteiden
asentamiseen.
Nestekaasuletkujen tulee olla propaaninkestävää materiaalia.
Suurin sallittu letkun pituus on 1,2 metriä ja tämän pituuden
ylittyessä pitää tehdä putkisto. Vaihda letku joka 3. vuosi.

Putket: Putkistossa pitää käyttää hehkutettuja kupariputkia.
Ne pitää sijoittaa siten, että ne on helppo tarkistaa. Seinän läpi
vedettäessä pitää käyttää läpivientiputkea. Tällaisessa järjestelmässä pitää myös jokaiseen kytkettyyn laitteeseen asentaa
sulkuventtiili.

Nestekaasupullot: Nestekaasupullon tulee aina olla pystysuorassa asennossa, myös kuljetuksen aikana, muuten varoventtiili
ei toimi. Nestekaasupulloja ei koskaan saa käyttää tai säilyttää
maanalaisissa tiloissa, esimerkiksi kellarissa.

Nestekaasun säilytys kotona tai
vapaa-ajan asunnossa:
Määräysten mukaan sisätiloissa saa säilyttää enintään 25 kg
nestekaasua).
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Yksinkertaisen nestekaasujärjestelmän asennus:
Selvitä, mikä on etäisyys säiliöstä hellaan tai jääkaappiin
(enintään 1,2 metriä). Katkaise sen jälkeen letku oikean pituiseksi. Pujota letkunkiristin kaasuletkuun ja työnnä sitten letku
letkuistukkaan paikoilleen. Ruuvaa sitten letkunkiristin tiukalle.
Kiinnitä letku samalla tavalla painesäätimeen. Kun laite on valmis
asennettavaksi, tarkista se vuotojen varalta. Sulje liitetyt laitteet
ja avaa kaasu säätimestä kääntämällä katkaisin päälle (liekin
kuva näkyy). Suihkuta sitten kaikki liitoskohdat vuotospraylla
tai saippuavedellä. Jos asennus ei ole tiivis, vuotokohtiin tulee
pieniä kuplia. Mikäli havaitset vuodon, kiristä letkunkiristintä
tiukemmalla ja toista vuototesti. Suosittelemme, että vuototesti
suoritetaan säännöllisesti.

ASENNUS- JA NESTEKAASUTARVIKKEET

1

Säilytyskaappi kaasupulloille 2 x 11 kg
Kaappi on lukittava ja siinä on sisäpuolella yleiskiinnityslevy, jonka ansiosta
automaattinen vaihtaja on helppo asentaa. Tämä on turvallisin tapa säilyttää
propaania kotona tai mökillä. Kaappi on galvanoitu ja ruostumaton. Kaapissa
on tilaa kahdelle 11 kilon propaanipullolle.
Mitat: Korkeus x leveys x syvyys: 77 x 67 x 40 cm.

1

(460118) 250,2

Turvapaketti
kaasuasennuksiin

2

Paineensäädin letkulla,
kaasuhälytin (465050)
ja vuotospray.

(465100) 60,3

Kaasuhälytin
12/230 V

3

(465050) 35,4

4

5

Häkähälytin paristokäyttöinen
(465045) 35,-

5

Kaasusäädinsetti
Kotitalouspullon paineensäädin vaatimusten
mukaiselle kaasupullolle, 1,2 metrin letku ja
2 letkunkiristintä.

6
7

(543022) 22,6

Paineensäädin
Paineensäädin kotitalouspulloon
(ilman letkua ja letkunkiristimiä)

(543023) 15,7

Automaattinen vaihtaja
(kotitalouspullot)

8

9

(460126) 245,8

Paineensäädin erityisesti kotitalouspulloihin, 30 mbar matalapaine
Paineensäädin ilman letkunpään venttiiliä, suositellaan käyttäjille, jotka tarvitsevat tämän paineensäätimen suuren kapasiteetin 4 kg / tunti. Kotitalouspullon venttiili. Paine 30 mbar.
Kapasiteetti 4 kg / tunti. Ulostulokytkentänä 10mm istukka.

(543024) 50,9

Paineensäädin teollisuuspulloon polliitännällä, 30 mbar matalapaine
Matalapainesäädin kaasupulloihin, joissa on teollisuusliitäntä.
Valitse tämä, jos haluat käyttää teollisuuskaasupulloja kotitalouslaitteisiin tai poltinlaitteisiin sopivalla matalapaineella. Sisältää
pol-liittimen. Paine 30 mbar. Kapasiteetti 1,5 kg / tunti. Ulostulokytkentänä 10/11 mm istukka.

Vihje:
Osta turvapaketti ja tarkista liitokset samalla
kun asennat kaasulaitteen. Tarkista
kaasuletku säännöllisesti ja vaihda
se 3. vuoden välein.

(543030) 15,69

LÄMPÖ

LÄMPÖ

Mukavuutta
LÄMMÖLLÄ
Haluatpa sitten mökin nopeasti lämpimäksi siellä ollessasi tai ennen sinne tuloasi, Sunwind voi
auttaa sinua. Sunwindiltä on saatavana lämmitystuotteita, jotka kattavat monenlaiset tarpeet
ja kuuluvat edullisimpiin hintaluokkiin. Meiltä saa kauko-ohjausyksiköitä, joiden ansiosta voit
”soittaa mökille lämmön” kotoa käsin. Meillä on yksinkertaisia valopetroli- ja kaasulämmittimiä,
joiden avulla saat mökin lämpimäksi nopeasti, jos olet jo mökillä. Kaiken lisäksi saatte meiltä
huippumalli Wallaksen, joka on kotoa käsin kauko-ohjattava öljylämmitin. Jos valintasi tuntuu
vaikealta, sinun tulee ensin määritellä tarpeesi. Sen jälkeen voit etsiä itsellesi parhaan ratkaisun
alhaalla olevan taulukon avulla.
Kostea ja tunkkainen mökki keväisin on monelle ongelma.
Voi kestää päiviä saada mökki lämmitettyä kuivaksi. Scanheat ja Topray aurinkoilmapaneelit ovat ratkaisu näihin ongelmiin. Lue lisää aurinkoilmalämmittimistä sivuilta 78-79.
Jos haluat erillisen lisälämmittimen, jota haluat käyttää
mökillä ollessasi, sinulle sopiva lämmitin on Windflame
infralämmitin (kaasu), Miniflame (kaasu), Sunflame (kaasu)
tai Zibro (valopetrooli). Kaasulämmittimet sopivat parhaiten
nopeaan lämmitykseen, koska suurin lämpötila saavutetaan
muutamassa minuutissa. Ne ovat edullisia hankkia, mutta
kalliimpia käyttää kuin valopetrolilämmittimet. Kaasulämmittimiä ei tarvita juurikaan huoltaa (ei ole sukkaa), mutta
kaasuletku ja paineensäädin pitää vaihtaa muutaman vuoden
jälkeen. Valopetrolilämmittimet sopivat paremmin pitem-
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miksi ajanjaksoiksi lisälämmitykseen, mutta lämpiäminen on
hitaampaa kuin kaasulämmittimillä. Huomaa myös, että valopetrolia on saatavana eri laatuisina: Tavallinen valopetroli,
puhdistettu valopetroli, aito lamppuöljy ja kemiallisesti
valmistettu lamppuöljy. Niiden hinnat ja laatu vaihtelevat
erittäin paljon, joten muista tarkistaa minkälaista valopetrolia voit käyttää, ennen kuin lasket käyttökustannukset.
Muista, että kaikki erilliset lämmittimet käyttävät huonetilan
happea, eikä niitä saa käyttää makuuhuoneessa.
Valikoima on suuri silloinkin, jos haluat ohjata lämmitystä
kotoa käsin. Jos mökilläsi on 230 voltin verkkovirta, voit
helposti kauko-ohjata tavallisia paneelilämmittimiä kaukokäynnistimen avulla. Verkkovirran puuttuessa suosittelemme, että hankit mökkilämmitin Wallaksen. Wallaksella on

LÄMPÖ

Keskeinen osa mökin
mukavuutta on toimivat
lämmitysjärjestelmät.
Tarjoamme lämmitinvaihtoehtoja kiinteästi asennettavista
lämmittimistä lisälämmittimiin. Nauti saapumisesta
valmiiksi lämmitettyyn
mökkiin!

useampia etuja verrattuna esimerkiksi markkinoiden erillisiin
laserlämmittimiin: Wallasta voi käyttää öisin, koska se on
kiinteästi asennettu ja käyttää ulkoilmaa. Tämä tarkoittaa
paremman turvallisuuden lisäksi, että huonetilan ilmaa ei
käytetä olleenkaan. Valopetrolitankki on ulkoinen, joten

paloaika voi teoreettisesti olla rajaton. Wallas käyttää erittäin vähän sähköä sekä käynnistykseen että käytön aikana.
Arvioi huolellisesti tarpeesi ja etsi paras ratkaisu alla olevan
taulukon avulla. Onnea valintaan!

TARVETAULUKKO
Kauko-ohjaus mahdollista

Käyttää huonetilan happea

Palokasut huonetilaan

Käyttövirta, ampeeria

Käynnistysvirta, ampeeria

Polttoaika täydellä tankilla

Suurin teho kW

Virrankulutus päivässä (Ah)

Asennus

Kyllä

Ei

Ei

0,4

8

75/437

4,0

9,6

Kiinteä

Valopetroolilämmitin,
sukkapoltin, 2,2 kW

Ei

Kyllä

Kyllä

–

–

16,8

2,2

–

Irrallinen

Infralämmitin 4,2 kW

Ei

Kyllä

Kyllä

–

–

36,0

4,2

–

Irrallinen

LÄMPÖLÄHTEEN
OMINAISUUDET

Wallas kauko-ohjauksella 4 kW
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Wallas

Wallas-mökkilämmittimen avulla lämmität mökkisi niin, että sinun on
helppo saapua valmiiksi lämmitettyyn ja kuivaan mökkiin.
• 12 V: voit asentaa Wallaksen aurinkopaneelijärjestelmääsi.
• Pieni virrankulutus: Voit pitää mökkisi lämpimänä pienelläkin akustolla.

WALLAS-LÄMMITTIMEN EDUT:

Mökki
lämpimäksi
tekstiviestillä!

• Savuton, hajuton, turvallinen
• Kauko-ohjaus tekstiviesteillä
• Voidaan asentaa paikkaan jossa
ei ole valtakunnanverkkoa
(12V järjestelmä)
• Voidaan asentaa valmiiseen
hormiin tai seinän läpi
• Termostaattiohjattu

1

1

2

2

1

26CC

2

40CC

Wallas lämmitin

1 730,-

1 890,-

Wallas hormiasennus

1 865,-

2 025,-

Wallas hormiasennus kauko-ohjauksella

2 290,-

2 360,-

Wallas seinänläpiasennus

2 035,-

2 190,-

Wallas seinänläpiasennus kauko-ohjauksella

2 460,-

2 525,-

Hinnat grafiitinharmaalla etukannella. Mäntysilhuetti-etukansi +30€. Hormiasennus
sisältää asennussarjan ja 30l polttoainesäiliön. Seinänläpiasennus sisältää lisäksi
savukaasun poistokotelon.
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WALLAS

Valmiiksi lämmitetty mökki Wallas-mökkilämmittimellä!
Aina kuiva ja lämmin mökki! Ulkolämpötilalla ei ole merkitystä.
Wallas-mökkilämmittimen ansiosta saavut aina kuivaan ja valmiiksi
lämmitettyyn mökkiin. Parempaa tervetulotoivotusta on vaikea
kuvitella. Nauti vapaapäivistä mökillä helpolla ja varmalla tavalla.
Wallas-mökkilämmitin on täysin automaattinen lämmitin, jonka voi
kytkeä joko valmiiseen hormiin tai suoraan ulkoseinän
läpi. Lämmitin on helppo
käynnistää päälle/
pois-katkaisimesta,
ajastimella tai kaukokäynnistyksellä. Haluttu

lämpötila on helppo pitää yllä portaattomalla tehonsäätimellä tai
huonetermostaatilla. Lämmitin palaa puhtaalla sinisellä liekillä ja
sen suljetun palotilan ansiosta se on täysin savuton ja hajuton.
Sen ulkokansi ei kuumene ja lapset voivat turvallisesti koskettaa
lämmittimen pintaa. Wallaksesta tuleva kuiva ja lämmin ilma pitää
ikkunat kirkkaina ja vuodevaatteet kuivina. Wallas-mökkilämmitin
on erittäin edullinen lämmitysvaihtoehto. Se on helppo asentaa, yksinkertainen käyttää ja turvallinen perheenjäsenille, aina
nuorimmasta vanhimpaan. Wallas-mökkilämmitin toimii dieselillä
tai valopetrolilla, minkä lisäksi tarvitaan 12 V käyttöjännite, joka
voidaan ottaa esim. aurinkovoimalasta. Jos mökki on kytketty 230 V
sähköverkkoon, tarvitaan verkkomuuntaja.

Wallaksen ohjauspaneeli
Wallaksessa on käytännöllinen ja näyttävä ohjauspaneeli.
Taulusta voi säätää sisälämmön automaattisesti termostaatilla. Lapsiperheiden kannalta on hyödyllistä, että siinä on
turvajärjestelmä, joka estää lämmittimen käynnistymisen
vahingossa. Järjestelmä pysäyttää lämmittimen myös aamulla, jos lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämmittimen säätö
on erittäin helppoa myös pimeinä iltoina, koska ohjauspaneelissa on taustavalo ja erivärisiä merkkivaloja. Ohjauspaneelin johdon pituus on
3 metriä, saatavana on
myös 6-metrinen johto.
Kuvassa taulun valot ovat
päällä.

Kaukokäynnistys
GSM 12A+ laitteella ohjaat Wallas-mökkilämmitintäsi etänä puhelimesi avulla.
GSM 12A+ toimii tekstiviestiesi vastaanottajana ja käynnistää
mökkilämmittimen automaattisesti.
GSM 12A+:n käyttämiseksi viestintään GSM-verkossa tarvitaan
matkapuhelinliittymä. GSM 12A+ toimii nyt myös älypuhelinsovelluksen avulla. GSM 12A+:ssa on 2 ohjausrelettä ja
mahdollisuus käyttää 2 lämpöanturia ja 2 hälytyssilmukkaa.

(514518) 495,-

OMINAISUUS

Wallas 26 CC

Wallas 40 CC

Polttoaine:

Diesel/Valopetroli/Polttoöljy

Diesel/Valopetroli/Polttoöljy

Polttoaineenkulutus:

0,09 - 0,26 l/h 2,2 - 6,2 l/vrk

0,16 - 0,4 l/h 3,8 - 9,6 l/vrk

Lämmitysteho:

900 - 2600 W

1600-4000 W

Mitat:

730 x 360 x 270 mm

730 x 480 x 310 mm

Paino:

18,5 kg.

25 kg.

Suositeltu lämmitysala:

n. 40 - 60 m2

n. 60 - 90 m2

Virrankulutus:

0,2-0,4 A = 4,8-9,6 Ah/vrk

0,2-0,4 A = 4,8-9,6 Ah/vrk

Tehonsäätö:

Portaaton säätö (erillinen säädin) tai autom.
(sisäänrakennettu termostaatti)

Portaaton säätö (erillinen säädin) tai autom.
(sisäänrakennettu termostaatti)

Käynnistys:

Manuaali - tai kaukokäynnistys

Manuaali- tai kaukokäynnistys

Käyttöjännite:

12 V tai akkupankki ja 230 V laturi

12 V tai akkupankki ja 230 V laturi

Asennusmitat:

Korkeus lattiatasosta savukaasun poistoputken keskiosaan:
275 mm (sokkelilla + 280 mm)

Korkeus lattiatasosta savukaasun poistoputken keskiosaan:
275 mm (sokkelilla + 280 mm)
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Asennus hormiin

Asentaminen seinän läpi

Tarvitset asennussarjan, johon kuuluu 0,5 m savunpoistoputki ja 1 m taipuisa polttoilman sisääntuloputki. Tee reikä
piippuun, vie savunpoistoputki reikään ja tiivistä reiän
ympäriltä. Elementtipiippujen
asentamisessa
tulee tavallisesti
käyttää 125 mm
(Leca) läpimenoa. Tuloilma
otetaan mökistä,
mahdollisesti
mökin lattian
alta (ei suositella
kosteaa kellaria).

Voit asentaa lämmittimen vapaasti valitsemaasi ulkoseinään. Savukaasun poistokotelo sisältää kaksi peitelevyä
sekä poistokotelon. Levyt peittävät seinässä olevan reiän
ulkoa- ja sisältäpäin. Asennussarjan putket asennetaan
peitelevyjen reikien läpi
poistokoteloon. Poistokotelo asennetaan
seinän ulkopuolelle tulevan peitelevyn päälle,
jossa se ohjaa palokaasut ulos ylemmän
osan kautta ja ottaa
raikasta ilmaa alemman
osan kautta.

LÄMPÖ

• Tarvitset asennussarjan (katso alta)

• Tarvitset Grafiitti ja asennussarjan (katso alta)

VINKKI: Johdon mitoitus Wallaksen ja akun välimatkan ollessa yli 4 metriä
Toimituksen mukana tulee 4-metrinen akkujohto. Sitä ei saa käyttää pitemmän johdon osana. Selvitä tarkasti johdon pituus. Oikea
johdon poikkipinta-ala on 1 mm2 metriä kohden. Siten 10 metrin johdon poikkipinta-alan pitää olla 10 mm2, 16-metrisen 16 mm2.
Liian pitkä johto liian pienellä poikkipinta-alalla aiheuttaa jännitehäviön, jolloin lämmitin ei saa riittävän suurta käyttöjännitettä.

Wallaksen lisävarusteet
Vaihtoehtoinen säiliö Wallakseen

5

Sunwind toimittaa 30 litran jalustallisen säiliön lattialle lämmittimen alle sijoitettavaksi tai 130 litran
säiliön sijoitettavaksi mökin lattian alle tai ulos. Wallas-mökkilämmittimessä on sisäänrakennettu
polttoainepumppu, jolloin lämmittimen liittäminen polttoainetankkiin on helppoa.

1

Polttoainesäiliö 30 litraa

1

Sopiva jalusta. Valmistettu HDPE-muovista. Mitat: Pituus 590 mm, syvyys 300 mm
ja korkeus 200 mm. Paino: 2,5 kg.

4

7

(545020) 115,2

6

Polttoainesäiliö 130 litraa
Valmistettu HDPE-muovista.
Mitat: Pituus 1170 mm, leveys
520 mm ja korkeus 400 mm.
Paino: 16 kg.

9

2

8

(513175) 365,3

Jalusta 30 litran polttoainesäiliölle
Käytetään yhdessä 30 litran säiliön kanssa kun säiliö
sijoitetaan lämmittimen alle. Edessä sijaitsevan kannen ansioista polttoaineen täyttö on helppoa.
Mitat: Pituus 605 mm, syvyys 310 mm ja
korkeus 280 mm.
Paino: 10,7 kg.

(545021) 220,3
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Wallaksen lisävarusteet ja varaosat
4

Asennussarja
(545028) 80,-

7

Tuloilmaputken suoja
(545036) 10,-

5

Savukaasun poistokotelo
(545029) 200,-

8

Polttoaineletku
(545066) 4,50 per metri

6

Savukaasuputki
Ø 50/45 mm, haponkestävä
(545030) 75,- per metri

9

Polttoaineletkun
suojaputki
(545034) 20,-

VALOPETROLILÄMMITTIMET

Made in
Japan
Valopetrolilämmittimet Zibro RS-30
Valopetrolilämmittimen tuottama lämpö tekee mökistäsi miellyttävän ja kodikkaan nopeasti ja helposti. Se on helppo siirtää, joten voit kätevästi kuljettaa sen huoneesta toiseen.
Lämmitintä ei tarvitse asentaa erikseen ja sen käyttöikä on noin 15 – 20 vuotta. Lämmittimet ovat erittäin tukevia, jonka lisäksi niissä on kaatumissuoja. Lämmittimien käyttö
on helppoa. Lämmitin on varustettu elektronisella sytytyksellä, joka tekee sytytyksestä ja
lämmön säädöstä erittäin helppoa.

• Pieni ja siirrettävä

Uutuus!

• Turvallinen kontrolloitu palaminen
• Paristosytytys
• Tehokas hajunpoisto
• Valmistettu Japanissa

(547300) 275,-

• 4 vuoden takuu

Malli

Teho

Polttoainekulutus

Tankin
kapasiteetti

Ulkomitat
(K x L x S)

Paino

Vaihdettava
polttoainetankki

Kaatumissuoja

CEhyväksyntä

Hajunpoisto

Paristo
(ei sis.)

Takuu

Väri

Zibro RS-30

3000 W

0,313 kg/h

4l

453x428x295 mm

8 kg

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

”C” 4 kpl

4 vuotta

Musta

1

Sunwind puhdistettu valopetroli 10L
Puhdistettua valopetrolia, valopetrolikäyttöisiin lämmittimiin ja valaisimiin.

(520026) 35,2

2
3

1

Zibro -polttoaine 20 litraa
Puhdistettua valopetrolia, valopetrolikäyttöisiin lämmittimiin ja valaisimiin.

(547025) 75,3

Kamin X lisäsäiliö
Kamin X lämitin toimitetaan sisäänrakennetulla tankilla. Säiliö nostetaan lämmittimestä
täytön ajaksi.

(520030) 55,4

Kamin X lasikuitusydän
(520022) 40,-

5

Paristokäyttöinen lappopumppu
Pumppua voi käyttää vesisäiliöiden tyhjentämiseen, jolloin vältytään säiliöiden nostamiselta. Virtauskapasiteetti noin 10 litraa/
minuutti. Autostop-toiminto.

4
5

6

(520040) 25,6

Manuaalinen lappopumppu
(520039) 7,-
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KAASULÄMMITTIMET

Vihje:
LÄMPÖ

Kaasulämmitintä ei kytketä pois päältä lämmittimestä, vaan aina
sulkemalla pulloventtiili. Tämä on
oman turvallisuutesi vuoksi!

Kaasulämmittimet

Silloin, kun lämpöä on saatava nopeasti, näiden lämmittimien avulla saat käyttöösi lämpöä käden käänteessä.
Kaasulämmittimet ovat saavuttaneet suuren suosion nimenomaan niiden nopeasti vaikuttavan lämmitystehon ansiosta. Sunwindin kaasulämmittimet suoriutuvat tehtävästä olipa kyseessä terassi, mökki, teltta tai kaupunkiasunto. Sunwindin infrapunalämmittimen avulla saat ohjattua lämmitystehon erittäin tarkasti, mikä säästää energiaa.
Sunflame -lämmittimen avulla voit nauttia miellyttävästä konvektiolämmityksestä sekä nauttia takkatulta muistuttavasta elävästä liekistä.

Miniflame
Miniflame-lämmittimen avulla voit nauttia
samasta lämmöstä kuin muiden isompien
lämmittimien avulla. Nopea lämmitys, puhdas
ja hajuton palaminen, ei asennuksia ja helppo
siirtää. Miniflame tuottaa 600 - 1600 W tehon,
joka riittää pienemmän huoneen tai mökin
sekä asuntovaunun lämmitykseen. Miniflame
voidaan asentaa lattialle tai ripustaa seinälle
(seinäteline lisävarusteena). Kaasupullo tulee
asentaa lähelle lämmitintä, ellei mökissä ole
asennettuna kupariputkijärjestelmää.
• Voidaan ripustaa seinälle tai asettaa
seisomaan lattialle.
• Teho: 600W – 1600W
• Säteilylämmitys
• Nopea lämmitys
• Pietsosytytys

Sunwind infralämmitin

Sunflame

• Liekkisuoja ja CO²-anturi

Erittäin tehokas lämmitin. Soveltuu
hyvin nopeaan lämmitykseen. Lämpö
muodostetaan keraamisten elementtien avulla, jotka säteilevät lämpöä
tehokkaasti. Täysin puhdas ja hajuton palamisprosessi. Lämmittimessä
paristosytytys. Kaasuletku / -säädin
mukana toimituksessa.
• Säteilylämpö

Todella näyttävä ja tyylikäs kaasulla toimiva lämmitin joka keltaisen avoliekkinsä ansiosta muistuttaa takkaa. Luovuttaa lämpöä nopeasti ja toimii siten
erinomaisesti kylmän tilan nopeaan
lämmittämiseen. Kaasupullo sijoitetaan
pois näkyvistä laitteen sisälle.

• Kolmiportainen lämpötilansäätö

• Nopea lämmitysmuoto

• Liekinvarmistin

• Tehokas

• CO² -anturi

• Siirrettävä

• Nestekaasupullo sijoitetaan taakse,
eikä se siten näy käytön aikana.

• Puhdas ja hajuton palotulos

(425125) 119,-

(425130) 180,-

• Mitat 400mm x 150mm x 300mm

(425155) 75,-

Miniflamen seinäteline
(425154) 15,-
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• Elävä tuli

KAASULÄMMITTIMET

Echo kaasulämmitin
Korkealaatuinen kaasulämmitin seinäasennukseen.
• Korkealaatuinen
• Ei kuluta huoneen happea

Uutuus!

• Palokaasut johdetaan ulos
Echo kaasulämmittimet asennetaan seinän läpi. Lämmitin ottaa
palamisilman ulkopuolelta ja palokaasut johdetaan ulos. Koska
lämmitin ei käytä huoneilmaa palamiseen, on lämmitintä turvallista käyttää makuuhuoneissa ja pienissä tiloissa. Lämmittimessä
on pietsosytytys, termostaatti sekä liekinvarmistin. Toimitetaan
täydellisenä seinänläpiasennukseen (puuseinä).

(425200) 1 150,-

Tekniset tiedot

Min. teho:

Maks. teho:

Paino:

Maks. kaasunkulutus

Mitat (K x L x S):

Infralämmitin

1630 W

4200 W

10,4 kg

326 g/h

740 x 400 x 420 mm

Sunflame

1500 W

3300 W

10 kg

280 g/h

730 x 410 x 450 mm

Miniflame

600 W

1600 W

2,7 kg

118 g/h

400 x 300 x 150 mm

Echo

710 W

1900 W

18 kg

160 g/h

225 x 390 x 580 mm

Kaasulämmitin 10 kW & 30 kW

Sunwind kaasulämmittimistä on kaksi mallia, 10kW tai 30kW. Kaasulämmitin toimitetaan täydellisenä kaasusäätimellä ja letkulla (pol-liitäntä). Kestävästä metallista valmistettu kaasulämmitin on korkealaatuinen ja se on CEsekä TUV-hyväksytty. Kaasulämmitin takaa nopean ja tehokkaan lämmityksen, se sopii erinomaisesti varastotiloihin,
työskentelytiloihin, kasvihuoneisiin, rakennustyömaille sekä vesivahinkojen kuivaukseen.
• Tehokas

Uutuus!

• Toimii nestekaasulla
• Moottorin lämpösuoja
• Pietsosytytys
• Ylikuumenemissuoja
• Säädettävä korkeuskulma
• Sisältää säätimen ja letkun
• Liekinvarmistin
• Täytyy kytkeä verkkovirtaan

Kaasulämmitin 10 kW
(425300) 129,Kaasulämmitin 30 kW
(425310) 199,-

Tuote

Teho

Paino

Mitat

Kaasunkulutus

Lämmitysala

Teho

IP luokka

Kaasunpaine

Kaasulämmitin 10 kW

10 kW

4,3 kg

403 x 207 x 322 mm

0,75 kg/h

Max 80 m

220 V/30 W

IPX4

0,5 bar

Kaasulämmitin 30 kW

30 kW

5,8 kg

522 x 225 x 374 mm

2,2 kg/h

Max 232 m3

220 V/80 W

IPX4

1,5 bar

3
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ILMANVAIHTO

LÄMPÖ

Ilmanvaihto

Aurinkoilmalämmitin nostaa huoneen lämpötilaa sekä poistaa kosteutta mökiltäsi. Aurinkoilmalämmitin toimii
auringon voimalla ja täysin ympäristöystävällinen. Kun mökilläsi on kuivaa ilmaa, mökin lämmittäminen tapahtuu
paljon nopeammin joka pienentää lämmityskustannuksiasi. Aurinkoilmalämmittimen sisällä oleva aurinkopaneeli
tuottaa virtaa laitteen sisällä olevaan tuulettimeen, joka puhaltaa lämmintä ilmaa mökin sisälle. Kosteuden poistuttua sisäilmasta tulee raikas ja miellyttävä.

Scanheat aurinkoilmalämmitin
Scanheatin aurinkoilmalämmittimet valmistetaan parhaista materiaaleista ja tämä takaa tuotteelle vuosikymmenten eliniän. Laitteen erikoispinnoite imee auringosta niin paljon energiaa kuin mahdollista. Scanheatin elektroninen ohjaus auttaa poistamaan virtapiikkejä, joka antaa tuulettimelle pidemmän käyttöiän.

Edut:
• Käytetään lämmittämiseen, kuivatukseen sekä ilmanvaihdon tehostamiseen
• Helppo asentaa
• Optimoitu ilmavirtaus

Scanheat Classic
XL 400
(105030) 599,Scanheat Classic
XL400 LD
(105032) 599,-

• Karkaistu lasi imee auringonsäteet optimaalisella tavalla
• Elektroninen suojaus kosteutta vastaan
• Aurinkopaneeli varustettu kumitiivistein
• Käyttökustannukset: 0 € !

Uutuus!

Tekniset tiedot:
• Suositeltu huoneala max. 50m2

• Varustettu ylikuormitussuojalla

• Pinta-ala: 0,70 m

• Leveys: 66 cm

• Puhaltimen teho: Jopa 400 W

• Korkeus: 105 cm

• Ilmankierto 40 m /h

• Syvyys: 6 cm

• Tuuletin: Elektronisesti ohjattu

• Asennuspakkaus sisältää: Ilmanvaihtoputkea 50 cm, sisätilaventtiilin, asennuslaipat ja termostaatti

2

3

• Säädettävä ilmanotto
alareunassa: Kyllä
• Voidaan asentaa seinälle
tai katolle

• Takuu 5 vuotta

Aurinkoilmalämmitin AirPlus
AirPlus aurinkoilmalämmittimen avulla saat kuivaa ilmaa mökkiisi
tehokkaasti ja helposti.
AirPlus aurinkoilmalämmittimen pinta on valmistettu karkaistusta
lasista, joka maksimoi auringonsäteiden vastaanoton. Tuuletin
toimii tehokkaan ohutkalvopaneelin avulla. Tuuletin on termostaattiohjattu ja se puhaltaa mökkiin lämmintä ja kuivaa ilmaa.

Uutuus!

Joustava ilmanvaihtoputki ja -säleikkö on mukana toimituksessa.
Hyvin yksinkertainen asennus.

Aurinkoilmalämmitin AirPlus 40 (105065) 275,Aurinkoilmalämmitin AirPlus 60 (105075) 495,-
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Malli

Tuuletin

Ilmankierto/h

Puhalluslämpö

Väri

Mitat

Paino

AirPlus 40

4W 12V

36 m³

35° - 80°

Musta

830 x 560 x 85 mm

11 kg

AirPlus 60

4W 12V

63 m³

35° - 80°

Musta

1100 x 750 x 85 mm

12,5 kg

ILMANVAIHTO

Minivent

Minivent sisäänrakennetulla
aurinkopaneelilla

Seinälle asennettava tuuletin joka tehostaa ilmanvaihtoa ja pitää
samalla kosteuden loitolla! Laite toimii aurinkopaneelin avulla.
Asenna MiniVent eteläiselle seinälle ja valitse kahdesta potkurista,
haluatko laitteen puhaltamaan korvausilmaa vai poistamaan sitä
sisältä.
• Toimii auringonenergialla –
ilman käyttökustannuksia!
• Poistaa kosteuden huonetilasta
• Täysin automaattinen

(751046) valkoinen 69,(751048) musta 69,-

• Valkoinen tai musta
• Läpivienti 110 mm
• Mitat 240 x 210 mm
• Kapasiteetti: 60 m³/h

• Helppo asentaa
• Sisäänrakennetulla aurinkopanee
lilla tai erillisellä aurinkopaneelilla

Minivent erillisellä aurinkopaneelilla
(751050) valkoinen 79,(751052) musta 79,-

Caravent Solar

Sunvent tuuletin aurinkopaneelilla

CaraVent Solar poistaa kosteutta, ummehtunutta ilmaa ja liiallista
lämpöä. Erittäin hiljainen toimiessaan. Tuuletinmoottori käynnistyy
päivänvalossa. Runko on valmistettu UV-suojatusta ABS-muovista.
Asennus on yksinkertainen,
CaraVent sopii suurimpaan
osaan perinteisistä venttiiliaukoista. Voidaan asentaa
myös putken päähän
(100 mm).

Korkealaatuinen aurinkoenergialla toimiva tuuletin. Sopii tiloihin
jotka vaativat jatkuvaa ilmanvaihtoa tai kosteudenpoistoa. RSTviimeistelyllä, joten kestää myös venekäytössäkin. Pysty- ja
vaaka-asennukseen. Halkaisija: 21,5 cm. Kapasiteetti:
Jopa 25 m3/h. Asennusreiän halkaisija 116 mm – 120 mm.

(544022) 60,-

ladattavalla paristolla
(toimii myös yöllä)

Sunvent RST
(751042) 60,-

Sunvent RST
(751044) 85,-
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LÄMPÖ

TAKKATARVIKKEET

1

Takkatarvikkeet
1

Takkasetti 5-osainen
5-osainen takkasetti sisältää lapion, harjan, pihdit,
kohentimen sekä käytännöllisen jalustan. K: 28”

(553170) 45,2

Takkasetti 4-osainen
5-osainen takkasetti sisältää lapion, harjan,
kohentimen sekä käytännöllisen jalustan. K: 23”

2

(553180) 35,3

Tuhkaämpäri Espen
Tuhkaämpäri kannella ja lapiolla.
Mitat: Ø: 21,5-27 x K: 23,5 cm.

(553172) 55,4

3

Takkapuuteline Valemon
Tyylikäs takkapuuteline teräksestä
ja lasista. Mitat: 35 x 35 x 75 cm.

(553174) 75,5

Uutuus!

Takkapuuteline Tyrihans
Tyylikäs takkapuuteline lasista ja teräksestä.

(553176) 95,6

Takkapuuastia Askeladden
Takkapuuastia pyörillä ja lapiolla.
Mitat: Ø: 36 x H: 39 cm

4

(553178) 55,-

6

5
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Lämpötuuletin
Airflow Neat 834

Lämpötuuletin
Sirocco

Tämän lämpötuulettimen toiminta perustuu lämpösähköteknologiaan. AirFlow asetetaan lämpölähteen (esim. puuhella)
tasaiselle pinnalle, ja tuuletin alkaa pyörimään lämpötilan
kasvaessa. Mitä suurempi lämpötila saavutetaan, sitä nopeammin tuuletin pyörii.

Sirocco asetetaan lämpölähteen
(esim. puuhella) tasaiselle
pinnalle, ja tuuletin alkaa
pyörimään lämpötilan kasvaessa. Mitä suurempi lämpötila
saavutetaan, sitä nopeammin
tuuletin pyörii. Äänetön.

• Toimintalämpötila: 65º - 340º
• Siipien lukumäärä: 4
• Paino: 0,82 kg

(520110) 259,-

• Ilmavirtaus: 450 m³/h
• Mitat: 210 x 160 x 100 mm

(520100) 165,-

Lämpötuuletin
Airflow 800
• Toimintalämpötila:
65º - 340º

Uutuus!

• Siipien lukumäärä: 2
• Paino: 0,82 kg

(520100) 119,-

Lämmönkestävä maali

Uunin lämpötilamittari

Lämmönkestävä maali esim. takkoihin, savupiippuihin tai grilleihin. Soveltuu ruostumattomalle
teräkselle ja kestää 800 astetta.

Tällä mittarilla saat kaiken hyödyn irti
lämpölähteestäsi. Mittari näyttää selkeillä
symboleilla optimilämpötilan.

• Spraypullo 400 ml

(553220) 35,-

• Musta

(553221) 19,-

Sytytyspalat, 128 kpl
(553226) 9,-

Puhdistuspulveri, 1 kg
Puhdista piippusi käytön aikana! Yksi mittalusikallinen sytyttämisen yhteydessä saa aikaan
puhtaamman piipun. Voidaan käyttää myös
polttokäymälän palopesän puhdistukseen.

(553222) 19,-

Nuohoussetti 6 metriä
Unohtuiko savupiipun nuohous? Ei hätää, tällä
nuohoussetillä puhdistat savupiippusi itse! Nylonharja soveltuu sekä muuratulle että teräksiselle savupiipulle. Varsi taipuu 45 astetta.

(553223) 95,-
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TERASSILÄMMITTIMET

Firenze kaasutakat

LÄMPÖ

Terassilämmittimet

Firenze kaasutakat ovat ulkokäyttöön, terasseille ja ravintoloihin
suunniteltuja tunnelmanluojia.
Tämän lisäksi kaasutakat tuottavat
myös 8,5kW:n lämpötehon. Takkoja
on helppo siirrellä neljän pyörän
ja tukevan kahvan ansiosta. Tulen
ympärillä olevat lasit ovat valmistettu karkaistusta lasista. Keraamiset
klapit luovat aidon takan tuntua.
Laitteen takana on säilytyspaikka
kaasupullolle.

Sunwindin terassilämmittimien avulla voit pidentää terassisesonkia
mökillä, takapihalla ja patiolla. Terassilämmittimen miellyttävä lämpö
mahdollistaa ulkona istuskelun pitkälle pikkutunneille.
1

Terassilämmitin antrasiitti

Terassilämmitin on varustettu ruostumattomalla polttimolla ja pietsosytyttimellä. Liekinvarmistin sulkee
kaasunsyötön jos liekki sammuu. Erittäin tehokas poltin
ja lämpöheijastin tuottavat riittävästi tehoa jopa 20 m²
kokoisen pyöreän alueen lämmitykseen.

1

(420127) 235,2

Uutuus!

Sunwind Kheops teräs

Korkealaatuinen soihtu-/terassilämmitin on valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä. Tyylikäs ja tehokas Kheops
sopii myös ammattikäyttöön. Kaatumis- ja liekkisuoja.

(420165) 495,-

2
3

Sunwind Tower Heater

Tower Heater on elävällä tulella varustettu näyttävä ulkosoihtu pimeneviin
iltoihin. Valmistettu karkaistusta
lasista ja emaloidusta teräksestä.
Kaatumis- ja liekkisuoja.

(420130) 375,-

Kaasutakka Firenze TB-4
(420220) 540,-

Uutuus!

3
4

4

Terassilämmitin, pöytämalli, musta

Pöydälle sijoitettava terassilämmitin. Kaasupullo sijoitetaan
pöydän alle. Lämmitin tuottaa miellyttävää lämpöä kaikille
pöydässä oleville. Kaatumis- ja liekkisuoja.

(420135) 145,-
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Kaasutakka Firenze TB-5
(420225) 660,-

TERASSILÄMMITTIMET

Sunwind ulkopata
Sunwind ulkopata toimii viihtyisänä ja turvallisenä nuotiona sekä kätevänä grillinä. Ulkopadan tulisija sijaitsee irti
maanpinnasta, jotta sitä olisi turvallisempi käyttää. Ulkopata asetetaan roikkumaan kolmen tukevan jalan varaan ja
itse pata on valmistettu vahvasta
teräksestä.. Ulkopata soveltuu niin
kotipihalle kuin mökkikäyttöön.
Voit käyttää sitä mukavana
lämmönlähteenä ja tunnelmanluojana sekä grillaukseen.
Grilliritilä voidaan asettaa
kolmelle eri tasolle. Ulkopata
on varustettu kipinäsuojalla.
• Ulkopadan halkaisija:
64 cm

Sunwind ulkotakka
Ulkotakka tuo lämmintä tunnelmaa
kylminä päivinä sekä pitkinä kesäiltoina. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä
sekä kuumuutta kestävästä
mustasta emalista.

• Grilliritilän halkaisija:
55 cm
• Korkeus: 123 cm
• Paino: 11 kg

(420280)
190,-

• Paino: 10,8 kg
• Mitat: Ø78 x K95 cm

(420270) 125,-

Suojapeitteet terassilämmittimille

Lamppuöljylyhty

Suojapeite terassilämmittimelle
(420111) 39,-

• Mitat: Ø: 62,5 mm

Suojapeite Tower Heaterille
(420129) 29,-

• Korkeus: 1640 mm.

Suojapeite pöytämallille
(420112) 19,-

(224030) 23,-

• Ruostumaton.

Suojapeite Firenze TB-4
(420221) 39,Suojapeite Firenze TB-5
(420226) 39,-

Tuote

Teho

Max kaasunkulutus

Kaasusäädinsetti
sisältyy

Mitat:

Paino

Terassilämmitin antrasiitti

12000 W

870 g/h

Kyllä

224 x Ø81 cm

25 kg

Terassilämmitin pöytämalli

3000 W

234 g/h

Kyllä

92 x Ø52 cm

6,2 kg

Tower Heater

4900 W

382 g/h

Ei

190 x Ø42 cm

42 kg

Kheops

9300 W

720 g/h

Ei

221 x 52 x 52 cm

26 kg

Firenze TB4

8500 W

664 g/h

Ei

54 x 58 x 129 cm

50 kg

Firenze TB5

8500 W

664 g/h

Ei

78 x 45 x 129 cm

52 kg
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LÄMPÖ

SÄHKÖKÄYTTÖISET TERASSILÄMMITTIMET

Vinkki:
Infra Tower 65 mahtuu terassipöydän
alle, joten se estää jalkojen
vilustumisen!

Sähkökäyttöiset
terassilämmittimet
Sunwind Infra Tower

Tyylikäs sähkötoiminen terassilämmitin ympärivuotiseen käyttöön. Lämmittimet ovat varustettu korkealaatuisilla hiilikuituvastuksilla. Infrapunalämmityksen ansiosta lämpöä ei mene hukkaan, vaan se kohdistuu lämmittimen ympärillä oleviin ihmisiin. Lämmittimet ovat muotoilultaan
tyylikkäitä ja sopivat näin monenlaisiin ympäristöihin.
Infra Tower 65 voidaan sijoittaa myös pöydän alle.
Infra Tower 110 on korkein malli, joten se sopii
vaikka cocktail-pöydäksi terassille. Infra Tower 110
on varustettu IR-sensorilla joka käynnistää lämmittimen
automaattisesti ihmisten ollessa sen lähettyvillä.
Infra Tower 75:ssä on täysimittainen pyöreä pöytälevy
(70cm) näin voit käyttää sitä normaalisti pöytätasona.
Tämä malli toimitetaan kauko-ohjaimella.
• LED-valolla (Infra Tower 65)
• Karkaistu lasipöytä
• Tukeva jalusta ruostumattomasta teräksestä
• Kaatumissuoja

Infra Tower 65
(421240) 145,-

Infra Tower 75
(421275) 295,-

Infra Tower 110
(421260) 220,-

• Suojaluokka IP24

Ripustettava terassilämmitin 1500 W, sähkö
Pidennä terassikauttasi tällä tyylikkäällä terassilämmittimellä. Ripustamalla
lämmitin pöydän yläpuolelle, kaikki pöydän ääressä pääsevät nauttimaan
lämmöstä. Sisäänrakennetulla LED-valolla.
• Teho: 1500 W
• Lämpöelementti: Hiilikuitu
• Kaukosäätimellä
• Korkeus: Säädettävä
• Käyttöikä: 5000 tuntia
• LED-valolla
• Mitat: 90 x 10 x 9 cm
• Seinäasennuskiinnikkeet
sisältyvät toimitukseen

Musta (421330) 145,RST (421310) 145,-
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Uutuus!

SÄHKÖKÄYTTÖISET TERASSILÄMMITTIMET

Terassilämmitin seinäasennukseen
2000 W, sähkö

Sunwind tuuletin ilmankostuttimella
Täydellinen tuote kuumiin kesäpäiviin! Tuulettimen sisäänrakennettu ilmankostutin tuottaa virkistävää, kosteata
ja viileää ilmaa. Tyylikäs viimeistely, sopii terassille sekä
sisäkäyttöön.

Sähkötoiminen terassilämmitin
seinäasennukseen.
• Kvartsielementit, 3 kpl
• Alumiiniheijastimella

• Teho: 85 W

• 3 tehoa: 650 W, 1300 W, 2000 W

• Tuuletin ja ilmankostutin,
samassa paketissa!

• IP24
• Kaukosäätimellä

Uutuus!

• Turvallinen lukitusjärjestelmä

• 8 tunnin ajastin
• 75 asteen värähtelytoiminto

(421280) 55,-

• 3 nopeutta
• Tuoksutoiminnolla
• Kaukosäätimellä
• Korkeus: 125 cm

(427200) 145,-

Terassilämmitin seisova
1800 W
Sähkötoiminen terassilämmitin
säädettävällä jalalla, 185 cm.
• Tehokas hiilikuituelementti
• Alumiiniheijastimella
• Säädettävä korkeus
• Kaukosäätimellä
• IP24

Uutuus!

Uutuus!

• Kaatumissuojalla

(421285) 145,-

Tuote

Teho

Virtajohto

Pöydän
halkaisija

Jalustan
halkaisija

Mitat:

Paino

Infra Tower 65

1200 W

4 metriä

32 cm

28 cm

32 x 32 x 65 cm

8,8 kg

Infra Tower 75

1600 W

4 metriä

70 cm

40 cm

70 x 70 x 75 cm

16,2 kg

Infra Tower 110

1600 W

4 metriä

60 cm

40 cm

60 x 60 x 110 cm

14,4 kg

Ripustettava terassilämmitin

1500 W

1,8 metriä

-

-

90 x 10 x 9 cm

4,3 kg

Terassilämmitin seinäasennukseen

2000 W

1,8 metriä

-

-

48 x 21 x 26 cm

2 kg

Terassilämmitin seisova

1800 W

1,8 metriä

-

-

65 x 41 x 185 cm

11,7 kg
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Mökkikäymälän

VALINTA

Sopivan mökkikäymälän valinta on aina ollut suosittu keskustelun aihe kesämökkiläisten keskuudessa.
Tarjolla on lukematon määrä erilaisia ratkaisuja,
mutta tietyn käymälän osalta toimivuus yhdellä
mökillä ei välttämättä takaa toimivuutta toisella
mökillä. Ennen kuin päätät käymäläratkaisusi, on
suositeltavaa tutustua erilaisiin vaihtoehtoihin ja niiden etuihin ja rajoituksiin. On järkevää ensin määrittää,
mitkä kriteerit ovat tärkeimpiä juuri sinulle, jotta olisit
mahdollisimman tyytyväinen valintaan myös käytännössä. Seuraavat kahdeksan päätekijää on syytä miettiä
tarkoin ennen kuin päätät minkä mallin valitset:
• Mökillä käytettävissä oleva energia nyt ja tulevaisuudessa, onko käytössä 230 V sähköjärjestelmä?
• Mökissä käytettävissä oleva tila, onko mökissä sopiva kaappi tai huone käymälää varten, onko lattian
alla tilaa tankille ja/tai kompostijärjestelmälle?
• Tarvitaanko asennuksessa apuna puuseppää
tai asentajaa?
• Kapasiteettitarve, eli kuinka monta henkilöä tulee
käymälää käyttämään päivittäin?
86

Valitessasi mökkisi
käymäläjärjestelmää
joudut ratkaisemaan eri kysymyksiä.
Käymälän sijoittaminen, hinta ja
käyttömukavuus ovat tärkeitä asioita mallia
päätettäessä. Olemme edustaneet erilaisia
vaihtoehtoja jo vuosien ajan ja siten
keränneet huomattavan laajan kokemuksen
eri käymäläratkaisuihin liittyen ja autamme
Sinua valitsemaan sopivan mallin. Sunwindkäymälät ovat mukana vähentämässä
luonnon kuormitusta.

KÄYMÄLÄT

Käymälät voidaan jakaa kolmeen pääryhmään:
1. Biologiset käymälät – pieniä ja isoja järjestelmiä

2. Polttokäymälät

1. Biologiset käymälät

3. Vesihuuhtelukäymälät

messa. Tämä saa aikaan paremman kompostoitumisen, vähentää
hajuja ja lyhentää kompostointiaikaa.

Useita erityyppisiä biologisia käymälöitä
Biologiset käymälät voidaan jakaa isoihin ja pieniin järjestelmiin sen mukaan, tarvitaanko tilaa lattian alta vai ei. Pienien
ja isojen käymäläjärjestelmien käymälät perustuvat luonnolliseen maatumiseen ja kompostointiin (ilman sähköä tai erottelua) tai kompostointiaikaa vähentävään lämpöön (vaatii 230
V) tai virtsan erotteluun. Virtsan erottelulla toimiva käymälä
erottaa virtsan ja kiinteän jätteen toisistaan jo vessanistui-

Erotteleva käymälä erottaa nestemäiset ja kiinteät jätteet
toisistaan. Sunwindin erottelevat käymälät tekevät tämän jo
istuinosassa, jonka ansiosta virtsa säilyy steriilinä eikä joudu
tekemisiin suolistobakteerien kanssa. Nestemäinen jäte voidaan
johtaa suoraan hiekkasuodattimen kautta ulos luontoon tai
vaihtoehtoisesti ylimääräiseen tankkiin.

Biologiset käymälät

Lämpö-kompostointi
(vaatii sähkön)

Pienet järjestelmät (lattialla)

Isot järjestelmät
(lattian alla)

Luonnollinen maatuminen,
ilman lämpökompostointia ja
virtsan erottelua

Virtsan erottelu

Isot järjestelmät
(lattian alla)

Pienet järjestelmät (lattialla)

Isot järjestelmät
(lattian alla)

Pienet järjestelmät (lattialla)

2. Polttokäymälät

3. Vesihuuhtelukäymälät

Nimensä mukaisesti jätteet palavat. Yksinkertainen vaihtoehto mökkikäytössä. Helppo asentaa, vie vähän tilaa,
hajuton ja minimaalinen tuhkamäärä. Polttokäymälä
vaatii toimiakseen 230V.

Valittavissa on useampia vaihtoehtoja. Erot ovat lähinnä
vedenkulutuksessa, energiantarpeessa sekä pumppauskapasiteetissa. Vedenkulutus voi olla jopa 4 dl. käyttökertaa kohti. Alipaine muodostetaan generaattorilla, joka
voidaan sijoittaa korkeintaan 8 metrin päähän käymäläistuimesta. Vesikäymälä hajottaa jätteet, jonka jälkeen
sisäänrakennettu pumppu siirtää jätteet eteenpäin.

TUOTEVALIKOIMA:
Tuote

Kompostointi

Kapasiteetti

Asenus

Energiantarve

Sunwind Eldorado

Polttava

6 henkilön jatkuva käyttö

Vapaasti seisova

230 V

Separett Flame

Polttava

6 henkilön jatkuva käyttö

Vapaasti seisova

230 V

Separett Pee

Virtsa

Rajoittamaton

Vapaasti seisova

Sähkötön

Separett Freeze

Pakastava

2-4 henkilön jatkuva käyttö

Vapaasti seisova

230 V

Superdassen

5 säiliötä, voidaan lisätä

100 henkilövrk per säiliö

Säiliö lattian alla

12V / 230V tuuletin

Separett Villa 9000

3 säiliötä, voidaan lisätä

50 henkilövrk per säiliö

Vapaasti seisova

12V / 230V tuuletin

Separett Villa 9010

3 säiliötä, voidaan lisätä

50 henkilövrk per säiliö

Vapaasti seisova

12V / 230V tuuletin

Siirreltävä käymälä

1 säiliö

21 litraa

Siirreltävä

Sähkötön
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Polttokäymälä
Sunwind Eldorado
Eldorado polttokäymälän myötä
käymäläkokemus mökillä ottaa
askeleen eteen päin. Modernisti
viimeistelty polttokäymälä sopii
kaikkiin käymälätiloihin. Hygienia
ja helppokäyttöisyys on tämän
käymälän valttikortteja. Viikon
käytön jälkeen, lopputuloksena on
ainoastaan kupillinen tuhkaa!

Edut:
·
·
·
·
·
·

Helppo asentaa
Hygieeninen ja hajuton
Ei viemäröintiä, sopii kaikkialle
Helppo tyhjentää
Helposti huollettava, mekaaniset toiminnot
“Click and release”– tekniikka
pääkomponenteissa
· Suljettu palokammio, energiatehokas
· Nemko-hyväksytty

Polttokäymälä polttaa nimensä mukaisesti käymäläjätteet ympäristöystävälliseksi tuhkaksi. Polttokäymälä
sopii erinomaisesti mökeille, joissa sähköä on saatavilla
mutta viemäröinnit puuttuu. Polttokäymälän tuhkaluukku tyhjennetään n. viikon käytön jälkeen. Eldorado on
Sunwindin oma polttokäymälä. Olemme hyödyntäneet
monivuotisen kokemuksemme mökkimarkkinoista ja
käymälöistä, minkä tuloksena on syntynyt tämä edistyksellinen malli.
Käyttöturvallisuus ja luotettavuus ovat yksiä tämän
käymälän suurimmista eduista.

Kestävä ja luotettava
Käymälä on valmistettu huippulaatuisesta ruostumattomasta
teräksestä (SS304) ja elektronisten osien määrä on tiputettu

88

minimiin. Tämä tekee käymälästä todella luotettavan. 20 vuoden
kokemuksella tiedämme että kaikki kesämökit eivät sijaitse huoltoliikkeiden läheisyydessä. Tämän vuoksi kaikki elektroniset osat
ovat ”click and release” -tyylisiä, eli käyttäjä pystyy vaihtamaan
tarvitsemansa varaosan itse.

Toiminta
Polttokäymälä toimii termostaattiohjatulla 2000 watin lämpöelementillä, joka sijaitsee palokammion yläpuolella. Polttoaika on
n. 55 minuuttia. Palamisen jälkeen lämpöelementti sammuu
ja tuuletin alkaa viilentämään käymälää. Palaminen tapahtuu
suljetussa palokammiossa, joka tekee käymälästä markkinoiden
energiatehokkaimman. Useampi henkilö voi käyttää käymälää
peräjälkeen polttojakson aikana, kunhan jokaisen käytön jälkeen
painetaan käynnistä-nappia.

POLTTAVA KÄYMÄLÄ

Päivittäinen käyttö

Eldorado polttokäymälä
Sisältää: Käymälän, paketin käymäläpusseja, ruuvipussin käymälän
kiinnittämiseen, käyttöoppaan.

(720100) 2 690,-

Käymäläpussit polttokäymälään
Laatikossa 500 kpl, sopii kaikkiin
polttokäymälöihin.

(720120) 50,Pussin asettamisella varmistetaan jätteiden putoaminen palokammioon.

Ilmastointipaketti
Eldorado polttokäymälään
Sisältää: 4 kpl Ø110 mm ilmastointiputkia (1 metri), 1 kpl 90
asteen mutka, 2 kpl putkikiinnittimiä, 1 kpl pistoke, 1 kpl
kattotiiviste ja 1 kpl piippuhattu.

Käymäläkäynnin jälkeen: Paina nappia ja palaminen
alkaa.

(720125) 215,-

Tuhka-astian tyhjentäminen

Ilmanvaihto
Käymälän ilmanvaihto tulisi tehdä kiinteällä
Ø110mm ilmanvaihtoputkella. Suosittelemme ilmanvaihtopakettiamme (lisävaruste).
Käymälään ei tulisi asentaa muita mekaanisia ilmanvaihtimia ja käymälätilassa tulisi
olla vähintään yksi korvausilmaventtiili.

Asennus

Käymälän palokaasut tulee johtaa
ulkopuolelle. On olemassa kaksi asennusvaihtoehtoa. Ilmanvaihtoputki johdetaan
suoraan katon läpi siitä kohdasta jossa
käymälä sijaitsee. Toinen vaihtoehto viedä ilmanvaihtoputki seinän läpi ja siitä
katon yläpuolelle. Ilmanvaihtoputken
tulisi yltää vähintään 60 cm katonharjan
yläpuolelle. Asennuksessa kannattaa huomioida mahdollinen lumen tulo katolle,
jolloin ilmanvaihtoputken tulisi yltää vieläkin korkeammalle. Putkihaaran käyttöä
suositellaan molemmissa asennuksissa.

Käymälän tyhjennys tapahtuu edessä sijaitsevasta
luukusta.

Kuvassa tuhka-astia on vedettynä ulos. Tuhka on
steriiliä ja se voidaan hävittää kotitalousjätteiden mukana tai sitä voidaan käyttää lannoitteena kasveille.

Eldoradon kaksi asennusvaihtoehtoa.

Malli

Kapasiteetti per vrk

Tuhkaluukun
tilavuus

Paino

Käyttöjännite

Max teho

Mitat cm

Ilmanvaihto

Putken asennus

Sunwind Eldorado

12 henkilöä

3,5 litraa

33 kg

230 VAC 10A

2200 W

69 x 58 x 40 cm

110 mm

1 x 90º 2 x 45º Max. pituus 6 m
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SUPERDASSEN

Superdassen

Voidaan asentaa kaikkiin mökkeihin riippumatta siitä
onko mökillä sähköä vai ei, ainoa vaatimus on se, että
lattian alla on tilaa riittävästi (katso asennusohjeet).
Säiliön vaihto on helppoa kääntömekanismin ansiosta.
Suuret säiliöt jätteen kompostointiin. Superdassen
on hajuton vaihtoehto - uusi parannettu versio, sama
toimiva periaate.
sitoo itseensä myös kosteutta. Kuivikkeen käyttö on edellytys
toimivalle käymälälle.

• Paranneltu kääntömekanismi

Toimitetaan täydellisenä

• Musta väri nostaa jätesäiliön lämpötilaa
auringonvalossa

Superdassen toimitetaan täydellisenä viidellä irtosäiliöllä, jotka
sijoittuvat lattian alle, ilmastointiputkella, kattoläpiviennillä sekä
liitännällä ylimääräisen nesteen valuttamiseen pois säiliöstä,
käymälään liitettävällä putkella, kattoläpivientiputkella, joustavalla putkella, lämmityskaapelilla, lisäksi mukana on säkillinen
kuiviketta.

• Korkeampi lämpötila tehostaa kompostointia
• Parannettu tyhjennyskansi
• Sähkö- ja tavallinen versio

Helppo asennus

Suuri kapasiteetti ja pitkä
kompostointiaika
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Superdassen-käymälän etuihin kuuluu mm. pitkä kompostointiaika. Näin varmistetaan korkealuokkainen ja hajuton kompostointituote, joka on helppo tyhjentää.

Käymäläistuin asennetaan käymälähuoneen sisäpuolelle, jäteastiajärjestelmä lattian alapuolelle. Tyhjennysluukun tulee olla avattavissa mökin ulkopuolelta. Jätesäiliö voidaan asentaa kokonaan
tai osittain mökin alle.

Kompostointi

Irtosäiliö

Superdassen-käymälässä käytetään kuiviketta, joka varmistaa
kompostoinnissa tarvittavan ilman pääsyn jätteen sekaan. Kuivike

Superdassen toimitetaan viidellä jäteastialla. Yksittäisen astian
kapasiteetti on 50 litraa, mikä vastaa noin 100 henkilövuorokau-

Malli

Säiliöt

Säiliön mitat lattian
alla (mm)

Min. korkeus
lattian alla (mm)

Henkilövrk/
säiliö

Välipohjan nestetilavuus (litraa)

Lattia-aukko
(mm)

Sähkötön 700004

5

1230 x 640

650

100

50

Ø = 200

Sähköllä 700003

5

1230 x 640

650

100

50

Ø = 200

SUPERDASSEN
den kapasiteettia. Järjestelmän etuna on helppo tyhjennettävyys.
Kun kaikki astiat ovat täyttyneet, tyhjennetään pisimpään täynnä ollut jäteastia kompostiin. Jos mökillä käy paljon vieraita, on
kapasiteettia helppo lisätä ylimääräisten jäteastioiden avulla. Myös
tunturimökeillä lisäsäiliöt ovat hyödyllisiä, sillä kylmässä ilmanalassa kompostoituminen kestää kauemmin.
• Rajoittamaton kapasiteetti irtoastioiden ansiosta
• Sopii erityisen hyvin kylmään ilmanalaan
• Tyhjennetään hajuttomaan kompostiin

Superdassen toimitussisältö
Toimitetaan täydellisenä viidellä säiliöllä jotka sijoittuvat lattian alle,
ilmastointiputkella ja kattoläpiviennillä. Säiliössä on myös liitäntä
ylimääräisen nesteen keräämiseen. Verkkovirtamallissa on sähköinen
tuuletin (230V) sekä lämpökaapeli. Lämpökaapeli säiliön pohjalla
edistää nestemäisen jätteen haihtumista ja nopeuttaa kompostin
toimintaa Käymäläistuin ostetaan erikseen.

Superdassen verkkovirralla (700003) 1 695,-

Superdassen-käymälän asennus
Superdassen asennetaan siten, että istuinosa jää lattian päälle, säiliö lattian alle. Toimitetaan täydellisenä
ilmastoinnin, kattohatun ja ylivuotosäiliön tyhjennysjärjestelmällä. Istuin valinnainen (ei sis. hintaan). Jäteastia
asennetaan tasaiselle pohjalle mökin alle. Tyhjennys ja
kääntäminen tapahtuu jäteastian sivusta luukun kautta.
Kääntömekanismi on suunniteltu siten, että kääntäminen
on helppoa ja kevyttä. Istuinosan pohjaan asennetaan
putki, joka ulottuu lattian läpi säiliön kannessa olevaan
reikään. Ilmaputken yläpään tulee ulottua katon harjan
yläpuolelle.
Tumman värinen keräyssäiliö kerää auringonsäteitä ja
nostaa siten lämpötilaa ja nopeuttaa kompostoitumista.
Lattian alla sijaitsevasta säiliöstä johdetaan ilmastointiputki jonka kautta haihtuvat nesteet ja hajut ohjataan putken
kautta ulos.

Käymäläistuin

Superdassen ilman sähköä (700004) 1 350,-

Superdassen irtosäiliöt
tarvikkeena

*Käymäläistuin
Takaosaan

(700031) 45,-

Oviaukko

Käymäläistuin Posliini
Posliininen käymäläistuin Superdassenkäymälään. Posliini on helppo pitää
puhtaana ja kestää huomattavasti
perinteistä muovista istuinta pitempään.
Käymäläistuin sopii Superdasseniin
sekä useimpiin muihin
biokäymälöihin, joissa
on 200 mm:n
alasmenoputki.
Mitat L 36 x S 61 x
istumakorkeus 46,5 cm.

Ilmanvaihtoputki
Ø 110
Keskiaukko
Ø 110

(700080) 380,-

Lämmityskaapeli

5 m 8 W per
jalka 73-152 W

Käymäläliitos
Ø 200

Teho (W)

Ilmanvaihtoputki
(halk./pit. mm)

Katon läpivientiputki
(halk./pit. mm)

Liitäntäputki säiliöön
(halk./pit. mm)

Ylivuotoputki (halk./
pit. mm)

Paino
kg

–

110/3000

110/2500

200/1000

321 x 1000/2 x 2000

45

18

110/3000

110/2500

200/1000

321 x 1000/2 x 2000

45
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Separett Weekend
Virtsan ja kiinteiden jätteiden erottelun ansiosta tyhjennysväli pitenee viisinkertaiseksi
ilmanlaadun parantuessa samalla kertaa (ulostehajut estyvät). Käymälän runkoon asennettu tuuletin toimii 12 V aurinkoenergialla tai 230 V verkkosähköllä mukana toimitettavan muuntajan avulla. Tuuletin muodostaa alipaineen, joka vetää huonon ilman nopeasti
ulos käymälästä ja samalla käymälään virtaa raikasta ilmaa. Tuuletus ulkotilaan voidaan
toteuttaa seinäventtiilin tai katon läpi johtavan venttiiliputken avulla. Käymälässä
olevan tuuletusaukon halkaisija on 75 mm. Mukana toimituksessa myös 2 kpl käymälän
sisään asennettavia ja kompostoituvia jätepusseja.

• Säiliöiden tilavuus: 2 x 25 litraa

Ylimääräinen säiliö Weekend-käymälään
(703033) 33,-

• Henkilövrk per säiliö: 50

Kompostoituvat pussit Weekend-käymälään

• Mitat L x S x K: 45 x 54 x 52 cm

(703030) 600,-

1 rulla à 10 kpl pusseja.

(703031) 28,-

Separett Pee
Separett Pee loistava lisä esim. polttokäymälän
rinnalle, sillä sen käyttö mahdollistaa polttokäymälöissä suuremman kapasiteetin. Vesihuuhtelu
on mahdollista lisätä.
• Voidaan sijoittaa mihin tahansa
• Voidaan käyttää vesihuuhtelun kanssa tai ilman
• Helppokäyttöinen
• Lisää polttokäymälän kapasiteettia
• Virtsa johdettava erilliseen säiliöön
• Biotablettien käyttö suositeltavaa

(731007) 600,-

Separett Freeze

Ympäristöystävällinen pakastava käymälä 2-4 hengen käyttöön. Separett Freeze toimii kuten
pakastin, ja on käyttövalmis 1 tunnin päästä siitä kun virrat on laitettu päälle.
• Ei viemäröintiä
• Ei ilmanvaihtoputkia
• Helppo asentaa
• Ei virtsanerottelua
• Pakastaa nopeasti
• Käymäläjäte tulee
kompostoida.
Säiliön koko: 20 litraa
Mitat: 44 x 63 x 51 cm
Paino: 30 kg
Käyttöjännite: 230 V
Teho: 60 W

(731006) 2 000,-
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MÖKKIKÄYMÄLÄT JA SIIRRELTÄVÄT KÄYMÄLÄT

Separett
asennussarjat
Separettin erotteleva asennussarja, joka voidaan
helposti asentaa vanhaan ulkokäymälään. Virtsa
ja kiinteä jäte erotellaan, käymälähajua ei synny
ja huomattavasti supistunut jäte on paljon
helpompi käsitellä. Virtsa ohjataan poistoputkea
pitkin hiekkakerroksen kautta imeytykseen tai
otetaan talteen erilliseen säiliöön.

Separett Pikkula 500
Virtsan erotteleva asennussarja,
lämpöistuin, 2,5 m virtsan
poistoputkea.

(731012) 90,-

450 mm

171 mm

375 mm

Separett Privy 501
Virtsan erotteleva asennussarja, johon
sisältyy naarmuuntumaton muovi-istuin
ja kansi. Sisältää 2,5 metrin putken.

(731010) 140,-

Dometic siirrettävä käymälä

Siirrettävä käymälä Dometic tarjoaa saman mukavuuden ja käytännöllisen
toimivuuden kuin tavallinen, kiinteästi asennettu vessa. Tämä käytännöllinen,
kannettava vessa on hygieeninen, raikas ja hajuton ja se voidaan sijoittaa sinne
minne haluat. Vessassa on oma makean veden säiliö, mikä tarkoittaa, että voit
huuhtoa sen puhtaalla vedellä käytön jälkeen. Jätteitä säilytetään ilmatiiviisti
suljetussa tankissa, joka on täysin hajuton. Ihanteellinen biovessojen lisävessaksi tai yövessaksi mökin sisälle.

Separett rescue
camping

Separett Camping on suunniteltu retkeilijöille ja muille luonnossa liikkuville
ihmisille, jotka tarvitsevat kannettavaa
käymälää. Se on myös hyvin käyttökelpoinen esim. siirtolapuutarhamökeissä tai
varavessaksi “odottamattomiin” tarpeisiin. Käymälä toimitetaan käyttövalmiina
ja se on helppo koota ja purkaa. Kompostoituva jätesäkki voidaan kaivaa maahan
yhdessä jätteen kanssa.

(731011) 90,-

• Voidaan käyttää jopa 50 kertaa
ennen tyhjentämistä
• 9,8 litran tilavuus puhtaalle vedelle
• 19 litran säiliötilavuus
• Helppo puhdistaa, tiivistys estää
vuodot ja hajut
• Mål: B: 36,8 x D: 41,9 x H: 39,4 cm

(730070) 95,-

93

ILMASTOINTI

KÄYMÄLÄT

Ilmastointi
Biologisen käymälän käytössä ilmastoinnilla on keskeinen merkitys käymälätilan käyttömukavuuden kannalta.
Jos mökillä on sähkö, on luonnollinen valinta 230 V:n sähkötuuletin. Jos mökki ei ole sähköistetty, on mahdollista valita 12 V:n tuuletin tai mekaaninen tuuletin ja tuuliviirihattu. Suosittelemme, että käymälätilaan
asennetaan ilmanvaihtoventtiili lähelle lattian rajaa, ulkoseinään.
Talvikäytössä olevilla mökeillä on suositeltavinta käyttää eristettyä kattoläpivientiä, koska näin saadaan muodostumaantehokas ilmanvaihto putken kautta ulos, sillä lämmin ilma nousee putkea pitkin ylös ja ulos. Muista,
että kattoläpivientiputken yläpään tulee ulottua räystään yläpuolelle, jotta pahanhajuiset kaasut eivät pääse
siirtämään hajuja mökin välittömään pihapiiriin.

Eristetty kattoläpivienti
Talviaikana kattoläpivientien eristyksestä on huomattavaa hyötyä.
Eristyksen ansiosta jäteastiasta
nouseva lämmin ilma nousee
helpommin ylöspäin ja ulos ulkoilmaan, samalla kondenssi-ilmiöiden
vaikutukset minimoituvat. Läpivienti
on valmistettu mustasta muovista sekä
lämpöeristysmateriaalista. Toimitetaan 1,5
metrin pituisena eristettynä kappaleena, joka asennetaan katolle.
Yläosaan asennetaan suojahattu tai lisävarusteena saatavissa
oleva venttiili. Mikäli putki johdetaan kylmätilan tai vintin välikaton läpi, tulee myös kyseeseen tuleva osa putkea eristää.

Ilmanvaihtoputken pään korkeus kattopinnasta:
Tärkeintä on se, että putken yläosa on räystään yläpuolella. Asennuksen
tulee olla kohtisuora pystyakselin suhteen. Mikäli putkeen on tehtävä
kulmajatkoksia, 2 x 45° astetta on parempi kuin 1 x 90° astetta. Näin
läpivirtaus on suurempi ja kondensoituminen vähäisempää. Oikein asennettu tuuletus-putki takaa tehokkaan tuuletuksen.

Suojahattu
Takhatt eller
(751024)
27,-

valgfri vifte, se side 103

Eristetty kattoläpivienti
(751010) 290,Läpiviennin vesieristys
(700055) 70,-

Kattoläpivientiputki, eristämätön 110 mm, 2,5 m
(721012) 45,-

Asennusrunko, se
tuulettimille
side 102
(751002) 75,-

Valinnainen tuuletin 12/230 V

Joustava putki 110 mm
730055 75,(730055)
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TUULETTIMET

Vihje:
Käymälän tuulettimen tulee olla käynnissä
niin kauan kuin virta on kytketty päälle.
Mikäli virta kytketään pois päältä, tuuletin
tulee irrottaa, sillä tämä tehostaa passiivisen ilmanvaihdon tehoa ja pidentää
tuulettimen käyttöikää.

1

2

1

3

Tuuletin 110 mm musta

3

Tuulikäyttöinen tuuletin estää takaimun ja varmistaa käymälän
hyvän ilmanvaihdon. Asennetaan kattoläpivientiputken yläpäähän,
muodostaa ulospäin suuntautuvan virtauksen. Tuuletin on erittäin
tehokas ja toimii jo hyvin pienillä tuulennopeuksilla. Ilmanvaihtokapasiteetti jopa 300 m3 tunnissa. Valmistettu meriveden kestävästä alumiinista. Halkaisija 110 mm. Lisävarusteena saatavissa sovitin, joka mahdollistaa asennuksen 160 mm:n ilmanvaihtoputkeen.

Sovitin RST 110 mm - 160 mm
(751008) 65,-

4

Kattotuulettimen kierrosnopeuden säädin

Sähköinen kattotuuletin

• Helppo asentaa ja huoltaa

• Teho 80 W, käyttöjännite
230 V

• Valmistettu Norjassa Pohjoismaisiin olosuhteisiin

Tämä säädin on välttämätön varuste kattotuulettimeen
(nro 741220). Käytetään säätämään tuulettimen kierrosnopeus sopivaksi siten, että tuuletusteho käymälässä
on optimaalinen ja tuulettimen aiheuttamat äänet minimaaliset. Nopeuden säätö pidentää tuulettimen käyttöikää oleellisesti. Voidaan uppoasentaa seinään mutta
toimituksessa on mukana myös erillinen asennuskotelo
seinän pintaan asennusta varten.
Säätöalue 0,1 - 1 A: 230 V 50/60 Hz.

• 1700 kierrosta minuutissa.

• Asennus 110 mm:n putkeen

(741220) 445,-

(741221) 200,-

• Hiljainen sisätiloissa

(751026) 92,2

4

Tuuletinmoottori
12 V tai 230 V

Tuulettimella on erittäin suuri ilmanvaihtoteho mutta alhainen äänitaso.
Voit tuulettaa keittiötä, käymälää tai
vaikka makuutilaa.
Toimitetaan 12 V tai 230 V.

5,3 W - 12 V
tuuletin
(541342) 33,-

1,2 W - 12 V
tuuletin
(541340) 33,-

15 W – 230 V
tuuletin
(751001) 45,-

Tuulettimen
suojaritilä
(541343) 7,-

Tekniset tiedot

1,2 W 12 V

5,3 W 12 V

15 W 230 V

Tuulettimen suojaritilä

Mitat

120 x 120 mm

120 x 120 mm

120 x 120 mm

120 x 120 mm

Teho

1,2 W

5,3 W

15 W

–

Kapasiteetti

1,5 m /min.
3

2,8 m /min.
3

2,8 m /min.
3

–
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VESI

VESI

Vesijärjestelmä voidaan asentaa, vaikkei kytkentää vesi- tai sähköverkkoon olisikaan. Voit ottaa
lämpimän suihkun tai laskea vaivattomasti lämmintä vettä tiskaamista varten. Järjestelmä on
helppo räätälöidä tarpeiden mukaisesti ja se lisää mukavuustasoasi ja hyvinvointiasi. Toivomme,
että sinulla on mukavaa sekä mökillä että veneessä. Tyydyttävä vesihuolto on yksi miellyttävän
lomailun tärkeistä tekijöistä. Vaikkei juoksevaa vettä olisikaan asennettu jo ennestään, voidaan
hyvin toimiva vesihuolto järjestää, olitpa sitten veneretkellä tai mökillä. Sunwindillä on helposti
räätälöitäviä ratkaisuja.

Vesi mökillä
Pääsääntöisesti meillä on lupa käyttää vain sitä vettä, jonka
olemme itse vieneet mökille. Kaikenlaiset kiinteät vesiliitokset vaativat asennusluvan, vaikka vesi pumpattaisiin
vain pihakaivosta. Monilla kunnilla on myös omia rajoituksia
luvallisille asennuksille, joten kannattaa ottaa asiasta selvää
mökin sijaintikunnan viranomaisilta.
Olipa mökilläsi sitten 12 tai 230 voltin järjestelmä, voit saada lämmintä vettä hanasta. Jos mökkiisi on vedetty sähköt,
voit käyttää 230 voltin lämminvesivaraajaa tai läpivirtauslämmitintä. Yksinkertainen 230 voltin pumppu huolehtii
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niiden vedenpaineesta. Jos sähköä ei ole, on nestekaasukäyttöinen vedenlämmitin hyvä ratkaisu. Nestekaasulämmittimessä on painesäädin, joka aktivoi polttimen, kun avaat hanan.
Lämmitys säätyy sitä isommalle, mitä enemmän vettä käytät.
Sunwindin nestekaasulämmittimet lämmittävät 6 – 14 litraa
vettä minuutissa. Saamasi veden lämpötila riippuu lämmittimeen juoksutetun veden lämpötilasta, mutta pääsääntöisesti
vedenlämmitin lämmittää veden 25-asteiseksi nopeampaa
kuin lämmittimeen syötetään vettä täydellä kapasiteetilla
(litraa minuutissa). Nestekaasulämmitin tarvitsee paineella virtaavaa vettä, mitä varten tarvitaan 230 tai 12 voltin
pumppu.

VESI

Lisämukavuutta
VEDELLÄ
Haaveiletko lämpimästä
suihkusta mökilläsi? Voit saada
mökillesi samat vesimukavuudet
kuin kotonasi vaikka sinulla ei olisi juoksevaa
vettä. Meillä on valikoimissamme useita vesipumppuja ja
vedenlämmittimiä jotka voivat
tehdä haaveistasi totta.

Vesi veneessä
Juokseva vesi on yksi veneen mukavuustekijöistä. Vettä
tarvitaan keittiössä, vessassa ja suihkussa sekä kannella ja
hytissä. Vesijohtoja pitää siten olla useita metrejä ja niiden
tulee kestää taivutuksia mutkille ja teräviin kulmiin. Suomessa isona haasteena ovat myös suuret lämpötilavaihtelut.
Tämä aiheuttaa suuret vaatimukset sekä pumpuille että
putkistoille, mutta myös itse veneenomistajalle, jonka pitää
huolehtia, että edellytykset hyvin onnistuvalle veneenhoidolle ovat olemassa. Jos venettä käytetään ympärivuotisesti,
on tietenkin tärkeää huolehtia, ettei vesijärjestelmä altistu
jäätymiselle laitteiston ollessa täynnä vettä. Jäätyminen
aiheuttaa välittömästi jäätymisvaurioita ja repeämiä. Tämän
tyyppisiä vuotoja voi olla uskomattoman vaikea paikallistaa,
koska vesi voi kulkea putken vierellä pitkiä matkoja ennen
kuin vettä tipahtelee alas. Jotta vene pysyisi hyvässä kunnossa, on ehdottoman tärkeää tyhjentää koko laitteisto, mukaan lukien lämminvesivaraaja, letkut ja pumput. Älä unohda
kansisuihkun suihkuletkua! Se saattaa unohtua helposti ja
on erittäin altis jäätymiselle. Kierrä mieluiten suihkupää irti,

jottei se jäätyisi. Anna hanojen olla auki talven ajan, jottei
viimeinenkään vesitippa tee mitään vahinkoa. On myös tärkeää huolehtia, että pilssipumppu tyhjennetään kunnolla!
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VESIJÄRJESTELMÄT MÖKILLÄ

VESI

Vesijärjestelmät mökillä
Sinulla ei tarvitse olla mökilläsi juoksevaa vettä tai sähköverkkoa
saadaksesi nauttia lämpimästä suihkusta kuten kotona. Sunwind
tarjoaa kaikki tuotteet saadaksesi lämpimiä vesipisteitä mökkiisi.
Olemme tehneet valmiit paketit sähköttömille sekä sähköistetyille
mökeille.
Saatavissa ei ole 12 V:n jännitteellä toimivia vedenlämmittimiä,
sillä veden lämmitys vaatii paljon virtaa. Veden lämmitykseen voidaan sen sijaan hyvin käyttää nestekaasua. Nestekaasulämmittimet ovat painekytkinohjattuja. Poltin käynnistyy automaattisesti
kun avaat vesihanan - vettä ei siten tule lämmitettyä käyttötarvetta enempää. Sunwindin kaasukäyttöiset lämmittimet tuottavat
6 - 14 litraa vettä minuutissa. Veden lämpötila riippuu syöttöveden lähtölämpötilasta, mutta pääsääntöisesti voidaan todeta,
että nestekaasulämmitin lämmittää veden 25 astetta tuloveden
lämpötilaa kuumemmaksi silloin, kun vedensyöttökyky käytetään
maksimaalisesti hyväksi (litraa minuutissa). Jos käytetään puolet
kapasiteetista (7 litraa minuutissa kun lämmittimen kapasiteetti
on 14 litraa minuutissa), on lämpötilaero syöttöveden ja ulos-

Suodin
601122

otettavan veden lämpötilan välillä 50 astetta. Nestekaasulämmittimen toiminta riippuu painevedestä, saatavissa on sekä 230 V:n
että 12 V:n jännitteellä toimivia painepumppuja.
Mikäli olet asennuttanut mökkiisi 230 V:n sähköjärjestelmän,
voit hyödyntää 230 V:n lämminvesivaraajaa tai läpivirtauskuumenninta. Mikäli mökilläsi ei ole käyttömahdollisuutta 12 V:n tai
230 V:n jännitteelle, vesi on lämmitettävä manuaalisesti, jolloin
voit lämmittää veden kattilassa tai kamiinan päällä. Suihkun voi
toteuttaa silti käsi- tai jalkapumpulla varustetun retkisuihkun
avulla. On suositeltavaa laatia suunnitelma paperille ennen kuin
ryhdyt hankkimaan tai asentamaan vesijärjestelmää mökkiisi.
Käytä suunnitelmaa tavoitteena tai apuna. Sunwindilta saat säiliöt, pumput, lämmittimet, suihkut, hanat ja kaikki letkut, putket
ja liittimet, joilla voit yhdistää järjestelmän eri osat toisiinsa
luotettavasti, helposti ja nopeasti.

Suihku
Lämminvesivaraaja
(230 V)

Vesisäiliö

Pesuallas

Vesipumppu (230 V)

Tyhjennysventtiili
551270

Vesijärjestelmien
asennusesimerkkejä:

Vedenlämmitin (kaasu)
Vesipumppu (12 V)
551214

Suodin
541021

Suihku

Paineentasaussäiliö
641410

Sekoitushana
551225

Vesisäiliö
Allas
551308

Tyhjennysventtiili
551270
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Tyhjennysventtiili
551270

TÄYDELLISET VESIPAKETIT

Täydelliset vesipaketit

Sunwindin valmitt vesipaketit sisältävät kaikki tuotteet vesijärjestelmän
tekemiseksi. Olemme tehneet valmiit vesipaketit 12 V järjestelmiin sekä 230 V
järjestelmiin. 230 V pakettimme sisältää Oson 230 V lämminvesivaraajan sekä
230 V:n Flojetin vesipumpun. Norjassa valmistetut laadukkaat Oson lämminvesivaraajat on tehty pohjoismaisiin olosuhteisiin. Vesivaraajassa oleva rosterinen säiliö kestää emaloituja versioita huomattavasti pitempään.

Vinkki:
Jos kaasuvedenlämmitintä säilytetään kylmässä
tilassa, kannattaa hankkia vedenlämmittimelle
tarkoitettu tyhjennyssetti. Katso sivu 101.

12 V pakettimme sisältää 12 V laadukkaan Flow Jet vesipumpun sekä kaasuvedenlämmittimen tarvittavine tarvikkeineen.

Vesipaketti 12 V/11 litraa
• Kaasuvedenlämmitin 11 litraa

ASENNUSPAKKAUS

• Seinänläpiasennus kaasuvedenlämmittimeen

sisältäen putket ja liittimet

WHALE

Lämminvesivaraaja
Oso 30 litraa

• Paineensäädin kaasuvedenlämmittimelle
• Vesipumppu Flow Jet 12,5 litraa
• Vesitankki 80 litraa
• Whale asennuspakkaus
• Joustava putki ½” vedenlämmittimelle
(641500) 1 695,-

Vesipaketti 230 V/
30 litraa Oso
• Vesipumppu Flojet 12,5 litraa
• Lämminvesivaraaja Oso 30 litraa
• Whale asennuspakkaus
• Joustava putki ½” vedenlämmittimelle
• Vesitankki 127 litraa
(641600) 1 990,-

ASENNUSPAKKAUS

WHALE

sisältäen putket ja liittimet

Norjalaiset OSO-käyttövesivaraajat sopivat niin kotikäyttöön kuin vapaa-ajan
asuntoonkin. Asentaminen on todella
helppoa, sillä näissä malleissa on venttiiliryhmä valmiina ja pitkän, pistotulpallisen
verkkojohdon voi kytkeä tavalliseen 230
V:n pistorasiaan. OSO-käyttövesivaraajat
sopivat erinomaisesti mökkikäyttöön, sillä
niiden tyhjentäminen on helppoa. Varaaja
voidaan asentaa joko lattialle tai seinälle
putkiyhteet ylöspäin. Tarvittava seinäkannake kuuluu toimitukseen. Varaajassa on
villaeristys, ja sen ulkovaippa on valkoiseksi
maalattua galvanoitua terästä. Tyhjentäminen hoituu kätevästi varaajan alaosassa
olevan venttiiliryhmän kautta.

Tekniset tiedot:
• Mitat:
Ø 430 x K 460 mm

• Paino: 12 kg

• Tilavuus: 28 litraa

• Säiliö:
Ruostumaton teräs

• Liitäntä: ½”/Ø15
• Lämmityskapasiteetti.
• 40°: 60 l. + 50 l/h

• Väri: Valkoinen

• CE ja NEMKO
hyväksytty
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KAASUVEDENLÄMMITTIMET

Kaasuvedenlämmitin
– lämmintä vettä hetkessä!

Vihje:

VESI

Kun asennat mökkiisi Sunwindin kaasukäyttöisen vedenlämmittimen voit nauttia lämpimästä suihkusta myös mökilläsi. Järjestelmän eräs huomattavin etu on se, että vettä lämmitetään vain tarpeen mukaan. Kun haluat ottaa suihkun tai käyttää lämmintä vettä,
sinun tarvitsee vain sytyttää pilottiliekki ja avata suihkuhana. Kun
olet valmis ja suljet suihkuhanan, pääpoltin sammuu. Vedenlämmitin sisältää pietsosytyttimen ja liekinvarmistimen, joka sulkee
kaasunsyötön mikäli liekki jostakin syystä pääsee sammumaan.

Jos käytössä on kerrallaan
vain yksi hana ja liitäntäpituudet ovat kohtuullisen
lyhyet, suosittelemme 6 litran
vedenlämmitintä. Tämä riittää
kohtuulliseen käyttöön. Talvikauden edellä ja ennen yöpakkasia vedenlämmitin tulee tyhjentää vedestä. 11 ja 14 litran vedenlämmittimien asennuksessa tulee huomioida palokaasujen
poistotarve erillisen sarjan avulla.
Vedenlämmittimen suuren kaasunkulutuksen takia suosittelemme, että lämmittimeen kytketään erillinen oma
kaasupullo ja paineensäädin jotka liitetään lämmittimeen
lyhyellä letkulla. Varmista myös, että käyttämäsi paineensäätimen kapasiteetti on riittävän suuri (ilmoitettu
paineensäätimessä).

Liitäntä tapahtuu letkun ja painesäätimen avulla. Jos käytetään
kupariputkisyöttöä, mitoitus tulee varmistaa sovelluskohtaisesti.

• Kaasukäyttöinen vedenlämmitin,
lämmittää virtaavan veden

Sunwindin kotitalouskäyttöön soveltuva paineensäädin on
erityisesti tarkoitettu 11 ja 14 litran nestekaasukäyttöisille
vedenlämmittimille.

• Lämmittää vain tarvittavan määrän vettä
• Aina valmiina pilottiliekin palaessa

6 litraa
(544206)
350,-

Uutuus!

11 litraa
(544211)
425,-

14 litraa
(544214)
495,-
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Tekniset tiedot

6 litraa

11 litraa

14 litraa

Mitat: (KxLxSmm)

550x256x245

592x314x227

650x363x227

Paino:

8,5 kg

11 Kg

14 Kg

Teho

12 kW

21,2 kW

28,5 kW

Kapasiteetti

6 ltr./min

11 ltr./min

14 ltr. /min

Lämpötilan nousu

25 °C – 50 °C

25 °C – 50 °C

25 °C – 50 °C

Maks. kaasunkulutus

950 g/h

1800 g/h

2250 g/h

Min. vedenpaine

0,15 bar

1 bar

1 bar

Kaasuliitäntä

10 mm

10 mm

10 mm

Kaasun paine

30 mbar

30 mbar

30 mbar

Vesiliitäntä

1/2”

1/2”

1/2”

KAASUVEDENLÄMMITTIMET

Kotitalouskäyttöön soveltuva
paineensäädin (30 mbar)

Palokaasujen
kattoläpivienti

Tämä painesäädin on tarkoitettu erityisesti 11 ja
14 litran nestekaasukäyttöisille vedenlämmittimille. Toimitetaan ilman letkuventtiiliä, suositellaan
käytettäväksi lämmittimien kanssa joiden kaasunsyötön tarve on 4 kg/h.

Sopii 11 ja 14 litran malleihin. Putki on
sama kaiken tyyppisille kattoratkaisuille, käytännössä on valittava läpivienti
kattotyypin mukaan. Tämä on paras
tapa varmistaa nestekaasukäyttöisten
vedenlämmittimien palokaasujen poisto
ulkoilmaan. Putkeen muodostuu luonnollinen paine jolloin ilmanvaihtoon yleensä liittyvä jäätymisongelma minimoituu.
Poistoputken käyttö lisää vedenlämmittimen asennusvaihtoehtoja, sillä sitä
ei poistoputkea käytettäessä tarvitse
asentaa välittömästi katon tuntumaan.

(543024) 50,-

1

Palokaasujen seinäläpivienti

Poistosarja pahvi/
kattohuopa
Täydellinen sarja, sovitin kattohuovalla päällystettyä kattoa varten.
1,15 m joustava eristetty putki.

Palokaasujen johtamiseen ulkoilmaan seinän
läpi. Sarja sisältää joustavan eristetyn poistoputken, sovittimen, letkukiristimet sekä
suojahatun laipalla. Venttiilihattu on valmistettu metallista, voidaan maalata mökin väriseksi.
Toimitetaan täydellisenä sarjana. Sopii 11 litran
vedenlämmittimeen, käyttö 14 litran vedenlämmittimen kanssa edellyttää erillistä sovitinta.

(544061) 295,1

2

(544015) 180,-

Sovitin palokaasujen
poistosarjaan

2

Sovitin, jonka avulla palokaasujen poistosarjaa
voidaan hyödyntää myös 14 litran vedenlämmittimen kanssa.

Poistosarja tiilikatto
Täydellinen sarja, sovitin tiilikatettua kattoa varten. 1,15 m joustava
eristetty putki.

(544040) 45,-

3

(544060) 295,3

Poistosarja peltikatto
Täydellinen sarja, sovitin peltikatettua
kattoa varten. 1,15 m joustava eristetty putki.

(544062) 295,-

Vinkki:

Tyhjennyssetti kaasuvedenlämmittimeen
(544019) 95,-

Jos mökkiäsi ei pidetä talviasuttavana,
on syytä hankkia tyhennyssetti kaasuvedenlämmittimeen ja tyhjentää kaasuvedenlämmitin
ennen pakkasia.
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VEDENLÄMMITYS/VEDENPUHDISTUS

Vedenlämmitin 230 V

Sunwind Mökkikattila

Käytännöllinen 14 litran vedenlämmitin sinulle,
jolla on käytössä verkkosähkö, mutta ei lämmintä vettä. Vesi lisätään päältä ja hana sijaitsee
alhaalla.

25 litran kattila valutushanalla. Mökkikattila sopii täydellisesti valurautaliedelle tai tavalliselle kaasupolttimolle. Se on ihanteellinen
lumen sulattamiseen tai veden keittämiseen. Kattila on myös sopiva
vaikkapa rapujen keittämiseen. Kaksinkertaisen pohjan ansiosta vesi
pysyy kuumana pitkään kattilan levyltä ottamisen jälkeen. Valutushanan läpivirtaus on hyvä, mukana vuodot estävä kuulaventtiili. Tukevien
kantokahvojen ansiosta kattilaa on helppo siirtää. Sopii myös induktiotasolle.

• Teho 1650 W
• Termostaattiohjaus
• Mitat: Korkeus 48 cm, halkaisija 27,5 cm
(34 cm kahvojen kanssa)

(256120) 90,-

• Tilavuus: 25 litraa
• Mitat: Halkaisija: 345 mm (415 mm kahvojen kanssa)
Korkeus: 270 mm
• Materiaali: Ruostumatonta
terästä, hana kuparia

(400020) 99,-

Sunwind vedenpuhdistin 40 l
Sunwindin ainutlaatuinen vedenpuhdistin. Monia eri käyttökohteita, voidaan
käyttää esim. kotona, mökillä, veneessä tai retkeilyssä.
Laitetta on helppo käyttää ja sen kapasiteetti on 40 litraa puhdasta vettä vuorokaudessa. Vesi täytetään laitteen päältä, ja painovoima hoitaa loput! Laite on
laadukkaasti valmistettu ja se on helppohoitoinen. Huom! Laitteen suodatin ei
kestä jäätymistä.

Tekniset tiedot:
• Käyttökapasiteetti 40 litraa puhdistettua vettä vuorokaudessa
• Suodatin täytyy vaihtaa 2000 litran tai 6-12 kk:n pävittäisen käytön jälkeen
• Ruostumatonta terästä
• Mitat: Halkaisija: 22 cm, korkeus: 48 cm

(681170) 295,Suodatin vedenpuhdistajaan
(681171) 65,-
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ULKOSUIHKUT

Painesäiliösuihku 8 litraa
Yksinkertainen suihku joka ei tarvitse sähköä. Säiliö
täytetään lämpimällä vedellä ja muutamalla yksinkertaisella liikkeellä saat mukavan suihkun. Voidaan käyttää
myös ikkunan-, auton- tai veneenpesuun.
• Suuttimessa On/Off - asento
• 3 erilaista suutinta
• Kapasiteetti 8 litraa
• Pesuharja mukana (voi käyttää esim.
veneen- tai autonpesuun).

(671206) 110,-

Campingsuihku
Suihkupussin musta pinta kerää auringon
lämpösäteet lämmittäen sisälläolevan veden.
Kapasiteetti 20 litraa.

(671328) 20,-

Sunwind aurinkosuihku
Suuri aurinkosuihku, joka on helppo kytkeä.
Suihku kytketään puutarhaletkuun ja auringonsäteet hoitavat veden lämmittämisen. Liittimet sisältyvät toimitukseen. Suihkun 20 litran
vesikapasiteetti voi auringossa lämmetä jopa yli
60°C. Veden lämpötilansäätely hoituu suihkussa olevan sekoittimen avulla. Korkeus 220 cm.
Helppo asentaa ja helppo varastoida käyttökauden
ulkopuolella.

Painepesuri 12 V

(671331) 249,-

Ihanteellinen ratkaisu auton tai veneen pesemiseen!
Suutin, virtajohto, 6 metrin imuletku ja kiinnitystarvikkeest sisältyvät toimitukseen. Kaikki on paketoitu
näppärään kantolaukkuun.
• Maksimi paine 7 bar

Uutuus!

• Virtaus 8,5 ltr/min
• Mitat: 45 x 14 x 36 cm
• Paino 6,2 kg

(40-2900) 149,-
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VESIPUMPUT

1

Whale uppopumppu 12 litraa

1

3

Kestävä ja varmatoiminen pumppu. Kestää
sekä merivettä että makeaa vettä.

VESI

(551210) 35,2

Whale uppopumppu 14 litraa
Suurin ja kestävin uppopumppu malleistamme. Kestää hyvin sekä merivettä että
makeaa vettä.

2

(551212) 60,3

Uppopumppu 12 litraa
Järkevä ja käyttövarma makeavesipumppu.

(541010) 35,4

Uppopumppu 15 litraa

4

5

Järkevä ja käyttövarma makeavesipumppu,
suuri kapasiteetti.

(541012) 45,5

7

Whale jalkapumppu
Whale-jalkapumpun avulla voit pumpata
jopa 10 litraa minuutissa. Liitäntä voidaan
toteuttaa erilaisin tavoin. Jalkapumppu
asennetaan keittiöön tai suihkuun.

(604100) 90,6

6

Kalvopumppu Whale

8

Sisä- tai ulkoasennukseen.
Liitäntä: 25/38 mm.
Kapasiteetti: 36 litraa.
Imukorkeus: 3 metriä
Työntökorkeus: 1 metri

(551208) 145,7

Käsipumppu Whale
Tällä voit imeä vettä suoraan vesikaivosta
kanisteriin. Kestää merivettä sekä makeaa
vettä. Liitäntä: 15 mm.

(601060) 70,8

Painevaraaja
Painevaraaja/paineentasaaja tarvitaan
pumppuihin, jotka eivät ole anturiohjattuja
tai joissa ei ole painesäiliötä. Painevaraaja
varmistaa tasaisen vedenpaineen riippumatta siitä, kuinka isolle avaat hanan.
Tasaajassa on vastapaineventtiili. Se täytetään pumpulla (autoventtiili), säiliön oikea
paine riippuu jonkin verran pumpun koosta.
Säiliö on etukäteen täytetty 2 baariin.
Säiliö myös pidentää pumpun käyttöikää,
koska moottorin käynti tasoittuu merkittävästi tasaisemmaksi.

(541060) 75,-
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9

Flo-jet Sensor-Flo 12 V vesipumppu
Patentoitu Flowjetin vesipumppu. Pumppu antaa erittäin tasaisen paineen ja
tekee painevaraajasta tarpeettoman. Pumpun sisäänrakennettu elektroniikka
varmistaa tasaisen vedenpaineen riippumatta siitä, kuinka isolle avaat hanan.
Tämä takaa erittäin hiljaisen ja taloudellisen käytön, oli sitten
kyseessä 12,5 tai 19 litran pumppu. Pumpun suojamekanismi
sulkee pumpun jos vesijärjestelmässä
havaitaan vika.

12,5 litraa: (551231) 350,-

9

19 litraa: (551232) 650,10 Whale vesipumppu painekytkimellä
18 litraa, 12 V
Erittäin hiljainen 12 voltin vesipumppu.
Pumpussa on painekytkin ja siinä on
pieni virrankulutus.

(551218) 250,-

Uutuus!
10

VESIPUMPUT

Uutuus!

11 SeaFlo 12 V vesipumppu
Tehokas vesipumppu. Saatavana kaksi mallia,
11,5 tai 20 litraa minuutissa. Pumpuissa on
sisäänrakennettu painekytkin, joka käynnistyy
automaattisesti kun hana avataan. Mukana
suodatin ja kaksi letkuliitintä.

11

Vinkki:
Suositeltavat turva-arvot paineelle
ja lämpötilalle:

11,5 litraa: (551236) 110,20 litraa: (551236) 110,-

• Kylmä vesi: 12 bar (174 psi)
kun veden lämpötila on +20°C.

12 Flo-jet vesipumppu 230 V
Patentoitu Flowjetin vesipumppu. Pumppu
antaa erittäin tasaisen paineen ja tekee painevaraajasta tarpeettoman. Pumpun sisäänrakennettu elektroniikka varmistaa tasaisen
vedenpaineen riippumatta siitä, kuinka isolle
avaat hanan. Tämä takaa erittäin hiljaisen ja
taloudellisen käytön. Pumpun suojamekanismi
sulkee pumpun jos vesijärjestelmässä havaitaan vika.

Uutuus!

• Lämmin vesi: 6 bar (87 psi)
kun veden lämpötila on +65°C

12

12,5 litraa: (602190) 450,13 Shurﬂo vesipumppu sensoriohjattu
18 litraa 230 V
Pumpun painekytkin käynnistää pumpun kun hana aukaistaan.
Pumpussa on sensoriohjaus joten painesäiliö on tarpeeton.

(602200) 400,-

13

TEKNISET TIEDOT VESIPUMPUT:
Tuotenumero

Kuva

Tyyppi

Kap. l/min

Paine

Virrankulutus

Imu-/nostokorkeus

Vesiliitäntä

Mitat mm

Paino

Whale vesipumppu
551210

1

Uppopumppu

12 l/min

-

32 – 35 W

Maks. nostokorkeus:
4m

10 tai 13 mm
letku

130 x Ø36

0,2 kg

Whale vesipumppu
551212

2

Uppopumppu

14 l/min

-

48 – 72 W

Maks. nostokorkeus:
5m

10 tai 13 mm
letku

130 x Ø36

0,2 kg

Vesipumppu
541010

3

Uppopumppu

12 l/min

0,5

10 – 18 W

Maks. nostokorkeus:
3m

10 mm letku

125 x Ø45

0,2 kg

Vesipumppu
541012

4

Uppopumppu

15 l/min

0,5

10 – 20 W

Maks. nostokorkeus:
3m

10 mm letku

120 x Ø45

0,2 kg

Whale jalkapumppu
604100

5

Jalkapumppu

N. 10-15 l/min

-

-

Imu 1 m/työntö
3m

15 mm letku

130 x 140
x 200

0,6 kg

Flojet Sensor Flo
551231

9

Kalvo, anturiohjattu

12,5 l/min

2,75 bar

3,9 A

1,5 m imu/24 m
nosto

1/2”

95 x 160 x
208 mm

1,8 kg

Flojet Sensor Flo
551232

9

Kalvo, anturiohjattu

19 l/min

2,75 bar

12 A

Itseimevä 3 metriin

1/2”

15,6 x
25,1 x 12

3,2 kg

Whale vesipumppu
551218

10

Kalvo

18 l/min

3 bar

Max 96 W

Imu 3 m/työntö
30 m

3/4”

230 x 125

2,4 kg

Seaﬂo vesipumppu
551234

11

Kalvo

11,5 l/min

4,2

6A

Imu 2,5/työntö
30 m

1/2”

222 x 132
x 146 m

2,4 kg

Seaﬂo vesipumppu
551236

11

Kalvo

20 l/min

4,2

8A

Imu 2,5/työntö
30 m

1/2”

222 x 132
x 146 m

2,4 kg

Flojet vesipumppu
602190

12

Kalvo, anturiohjattu

12,5 l/min

2,4 bar

0,25 A

Itseimevä 1,8
metriin

1/2”

208 x 160
x 95

1,8 kg

Vesipumppu
602200

13

Kalvo

13 l/min

2 bar

18 – 48 W

Imu 3 m/työntö
20 m

1/2”

131 x 130
x 195

2,4 kg
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PIHA JA PUUTARHA

Piha ja

PUHUTARHA
Grillaa joka päivä
- ympäri vuoden.
Kaasugrillillä voit grillata
ympärivuotisesti. Jos ajattelet
grillata myös talvella,
grilliltä vaaditaan suurta tehoa
ja mieluiten myös reilusti
grillausalaa. Tämä onnistuu
kaasugrilliemme avulla!

Grillityypit
On olemassa kolmenlaisia
grillejä:
• Kaasugrilli
• Sähkögrilli
• Hiiligrilli
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Hyvän grillin tulisi antaa tasaisesti lämpöä koko grillausalalle ja
lämmönsäätelyn tulisi olla mahdollista. Grilliritilän tulisi olla paksua materiaalia ja tulisi olla hyväksytty grillaukseen.

Hiiligrilli:
Hiiligrilli on perinteinen tapa grillata. Hiiligrillin lämpeneminen vie
hieman enemmän aikaa, mutta toisaalta hiiligrilli on myös erittäin

Kaasugrilli:

tehokas.

Kaasugrilleistä on tulossa entistä suositumpia ja kaasugrilleillä on

Sähkögrilli:

monia etuja. Sinun ei tarvitse pelata sytytysnesteillä/-paloilla, grilli
lämpenee nopeasti ja lämpötilaa on helppo säätää. Kaasugrilli on
heti valmis käytettäväksi ja se on helppo pitää puhtaana. Kaasugrillin suuri teho mahdollistaa isojenkin kokolihapihvien paiston.
Lämmönsäätelyn avulla voit paistaa myös matalalla lämpötilalla,
joka mahdollistaa lihan mehukkuuden. Kaasugrillaus on lisäksi

Sähkögrilli soveltuu hyvin pienille talouksille ja paikkoihin, joissa
kaasu-/hiiligrillin käyttö on kielletty. Sähkögrillit ovat helppokäyttöisiä ja aina käyttövalmiina. Sähkögrilleissä lämmönsäätely on
helppoa, mutta yleensä rajoittava tekijä näissä grilleissä on teho ja
grillausala.

ympäristöystävällistä!
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7

4

Sunwind kaasugrillit

Kaasugrillin valinnassa on monta eri
kriteeriä jotka tulee ottaa huomioon;
mm. hinta, laatu,
turvallisuus, teho ja
ulkonäkö ovat kriteereitä,
jotka vaikuttavat valintaan.
Tärkein kriteeri ruuan valmistusta
ajatellen on teho. Tämä on otettu
tärkeimmäksi asiaksi, myös Sunwindin grilliä suunniteltaessa.
1

3

8
5

9

2

1

Poltin

Polttimen tulee olla valmistettu kestävästä materiallista.
Polttimen tehtävä grillissä on tuottaa tasaista lämpöä.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu poltin levittää
lämmön tasaisesti ja sillä on vain hieman lyhyempi käyttöikä
kuin valurautapolttimella, jota pidetään kestävimpänä.

2

Lämmönjakolevy

Lämmönjakolevyt sijaitsevat poltinten yläpuolella ja ne suojaavat polttimia valuvalta rasvalta ja ehkäisevät rasvan syttymistä
palamaan. Lämmönjakolevyt myös levittävät lämmön tasaisemmin
grillausalalle.

3

Kansi

Kannen ansioista voit grillata epäsuoralla lämmöllä. Grillin kaksinkertainen kansi estää maalin palamisen kannen ulkopuolelta.

4

Grilliritilä ja parila

Kaikkiin Sunwind grilleihin sisältyy grilliritilät ja/tai valurautaparila tai emaloitu valurautaparila. Valurauta kestää kovaakin käsittelyä ja on pitkäikäinen. Valurauta kestää hetken lämmetä, joten
varmista että parila on kuuma ennen kuin laitat pihvit grilliin.

5

Vesihaude

Trend-sarjan grillit ovat varustettu vesihauteella, joka mahdollistaa mehukkaamman grillaustuloksen. Vesihaude toimii myös
rasvapeltinä. Muut Sunwind grillit ovat varustettu poltinten alla
sijaitsevalla rasvapellillä.

6

Lämpömittari

Useimmissa Sunwindin grilleissä on kannessa lämpömittari. Tämä
helpottaa lämpötilan seuraamista ja näin ollen saat pidettyä
grillissä halutun lämpötilan.

7

Lämpöhylly

Lämpöhyllyllä voit valmistaa ruokia joita ei tarvitse kypsentää,
esim. maissi. Lämpöhyllylle voit laittaa myös jo valmistuneet
ruuat pitääksesi ne lämpiminä.

8

9

Runko

Tukeva runko on tärkeä asia grillin valinnassa. Sunwind grillejä
löytyy avoimella alaosalla, sekä umpinaisella alaosalla, joka on
varustettu laatikoilla tai kaapilla. Umpinaisessa alaosassa on hyvä
säilyttää grillauksessa tarvittavia välineitä. Sivutason alla on
koukku, johon saa kiinnitettyä kaasupullon.

10

Pyörät

Kaikki Sunwind grillit ovat varustettu pyörillä. Pyörät helpottavat
grillin liikuttamista tarvittaessa.

Laatu
Kun ostat Sunwindin grillin voit olla varma, että ostat
laatua. Grillin kuluvat osat ovat valmistettu tarkoin valitusta kestävästä materiaalista. Ruostumatontakin terästä
on olemassa monenlaista laatua. Toiset kestävät paremmin
esim. meri-ilmaa, kuin toiset. Kaikissa Sunwind grilleissä
käytettään korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä
valmistettuja grilliritilöitä, jotka pysyvät hyväkuntoisina
pitkään.

Turvallisuus
Kaikki Sunwind grillit ovat CE-hyväksyttyjä ja ne sisältävät
kaasusäädinsarjan.

Sytytin ja kytkimet

Kaikki Sunwind grillit ovat varustettu sähköisellä sytyttimellä.
Trend ja Opal sarjan jokainen poltin on varustettu omalla sytyttimellä.
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10

Lue lisää seuraavalta sivulta mitä tulisi ottaa
huomioon kaasugrilliä valittaessa.

GRILLIN VALINTA

Tietoa kaasugrilleistä
- Mitä valita?

On olemassa lukemattomia erillaisia kaasugrillejä. Ne poikkeavat toisistaan ulkonäön,
laadun ja hinnan perusteella. Ensmmäistä
grilliään ostava todennäköisesti valitsee grillin ulkonäön sekä hinnan perusteella, mutta
myös laatu ja toimivat ratkaisut ovat yhtä
tärkeitä seikkoja.Seuraavat asiat kannattaa
huomioida grilliä valitessa: grillausala, poltinten teho, materiaalien laatu sekä materiaalin kyky varastoida lämpöä.

Polttimet

Polttimet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai
valuraudasta.Tärkein aisia polttimissa on, että se tuottaa korkeaa lämpöä tasaisesti.Pääsääntönä on, että yhden polttimen
teho tulisi olla yli 3 kW. Polttimen ja ritilän välinen etäisyys
on myös tärkeä, koska liian suuri etäisyys heikentää grillaustehoa, kun taas liian pienellä etäisyydellä lämpö ei jakaudu
tasaisesti.

Valurautapolttimet
Valurauta varaa lämpöä paremmin kuin teräs ja tästä syystä
se antaa tasaisemman lämmön. Valurautapolttimeen tulee
herkemmin pintaruostetta kuin teräspolttimeen, mutta se kestää vuosia, ennen kuin ruostuu puhki. Valurauta on kalliimpi
materiaali kuin teräs ja näin ollen edullisemmissa grillessä
harvoin on valurautapoltinta. Sunwind tarjoaa kaikkiin Trendja Opal-sarjan grilleihin valurautapolttimet laajennetulla
takuulla.

RST-polttimet

Valurautapoltin

RST-poltin tuottaa myös hyvin tasaista lämpöä, mutta on
lyhytikäisempi kuin valurautapoltin. Ruuista valuva suola
ja rasva aiheuttavat sen, että RST-poltinkin ruostuu puhki.
Ruostumatonta terästäkin on olemassa monia eri laatuja.
Kaikissa Smart sarjan grilleissä on RST-poltin.
RST-poltin

Lämmönjakolevy

Lämmönjakolevyt

Lämmönjakolevyt sijaitsevat poltinten yläpuolella ja ne
suojaavat polttimia valuvalta rasvalta ja ehkäisevät rasvan
palamaan syttymistä grillissä. Lämmönjakolevyt myös levittävät lämmön tasaisemmin grillausalalle. Lämmönjakolevyt
voivat olla valmistettu ruostumattomasta teräksestä (kaikissa Sunwind grilleissä), keraamisesta briketistä, kivestä tai
posliinilla päällystetystä teräksestä. Kivestä ja keraamisesta
briketistä valmistetut levyt olivat yleisiä ensimmäisissä kaasugrilleissä, mutta nykyään niitä ei juurikaan enää käytetä.
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SUNWIND SMART

Smart Memphis

Laadukas kaasugrilli RST-viimeistelyllä. Kaunis muotoilu kahdella sivutasolla sekä
tilavalla ovellisella kaapilla. Polttimot ovat helppo sytyttää pietso-sytyttimen avulla,
jokaiselle polttimolle on oma sytytin. Tehokkaat RST-polttimet sekä grilliritilät
valurautaa.
• Tyylikäs viimeistely
• Jokaiselle polttimelle oma pietso-sytytin
• Laadukkaat valurautaritilät
• Kannessa lämpömittari
• 4 pyörää

Smart Memphis 3000
Polttimet: 3 RST-poltinta (SS430)
Ritilä: 2 valurautaritilää
Teho: 9 kW
Mitat: 122 x 59 x 110 cm
Grillausala: 56,5 x 41,5 cm

(440690) 299,-

Vi nk k i:
Jos grillaat korkeilla lämpötiloilla, on suositeltavaa
käyttää mietoa oliiviöljyä. Neitsytoliiviöljy sopii hyvin
kastikkeisiin, mutta menettää helposti makunsa,
jos sitä lämmittää yli 60°C.

Smart Memphis 4000
Polttimet: 4 RST-poltinta (SS430)
Ritilä: 2 valurautaritilää
Teho: 12 kW
Mitat: 133 x 59 x 110 cm
Grillausala: 67 x 41,5 cm

(440695) 349,-
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SUNWIND OPAL

Opal

Sunwind Opal-sarjan grillit ovat suuria grillejä jotka on valmistettu parhaista materiaaleista.
Grillien jokaisessa valurautapolttimessa on oma sytytin. Grilliritilät /-parilat ovat valmistettu
emaloidusta valuraudasta. Opal-sarjan grilleissä on 10 vuoden takuuohjelma.
• Ylellinen viimeistely
• Huippulaadukas
• Sivupolttimoilla
• Suuri grillausala
• 10 vuoden takuuohjelma

Opal Elegance Silver 4000
Polttimet: 4 valurautapoltinta
+ sivupoltin
Ritilä/parila: Emaloitua valurautaa
Kokonaisteho: 15 kW.
Mitat: 152 x 64 x 115 cm

(451010) 675,-

Opal Master 703
Polttimet: 6 valurautapoltinta
+ sivupoltin + infrapunapoltin
Ritilä/parila: Emaloitua valurautaa
Kokonaisteho: 25,5 kW.
Mitat: 185 x 67 x 115 cm

(441703) 1 325,-
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GRILLAUSTARVIKKEET

Grillaustarvikkeet

2

Grillaus on yksinkertaisempaa ja hauskempaa näiden
grillaustarvikkeiden avulla.

1

3

Silikonisivellin
(441082) 9,-

2

1

Kalaritilä
(441077) 19,-

3

Grillipannu RST
(441076) 9,-

4

Halsteri vihanneksille

5

5

4

(441075) 19,-

Grilliharja, 3-in-1
(441074) 9,-

6

6

Grillisetti salkussa
(441090) 39,-

7

Grillitikut

7

Pituus: 45 cm
(440404) 15,-

8

9

Savustuslaatikko
Täytetään savustuslastuilla ja asetetaan grilliin.
(440407) 15,-

9

8

Kanapidike

11

Tekee kanan tarjoilun helpoksi.
(440405) 15,-

10 Grillisetti 3-osainen
(441073) 39,-

10

11 Grillisetti 5-osainen
(441072) 39,-

12 Grillisetti 3-osainen

13

(440408) 29,-

14

13 Elektroninen paistolämpömittari
(441078) 19,-

14 Pizzakivi
Halkaisija 33 cm.
(440406) 19,-

15 Kanasakset
(441081) 19,-

16 Grillausveitsi RST
(441080) 29,-
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12
15

16

GRILLAUSTARVIKKEET
1

2

Grillivarras 230 V
3-polttimoiseen

3

Grillivarras 230 V
6-polttimoiseen

Sopii 3-polttimoisiin
kaasugrilleihin.

Sopii 5- tai 6-polttimoisiin
kaasugrilleihin.

(441203) 55,-

(441043) 55,-

Grillivarras 230 V
4-polttimoiseen
Sopii 4-polttimoisiin
kaasugrilleihin.

4

Grillivarras paristokäyttöinen
Sopii maksimissaan 80 cm leveälle
grillausalalle.
(441048) 65,-

(441204) 65,-

5

1

Grilliparila valurautaa

- 4

5

21 x 48 cm.
(441639) 10,-

6

Grilliritilä valurautaa
39 x 48 cm.

(441638) 10,-

7

7

Grilliritilä valurautaa
21 x 41 cm.
(440402) 39,-

8

6

Grilliritilä valurautaa
32 x 41 cm.
(440403) 39,-

9

8

Grilliparila valurautaa
39 x 48 cm.
(440400) 10,-

9

Suojahuppu

10 Suojahuppu X-small (XS)

Grillin suojahuppu auttaa pitämään grillisi hyväkuntoisena vuosien ajan.
Suojahuppumme ovat vuorattuja kosteudenpoiston vuoksi. Suojahuput ovat
valmistettu erittäin kestävästä PVC-muovista ja ne ovat vedenpitäviä ja
säänkestäviä. Suojahuppu soveltuu sekä yö- että talvisäilytykseen.

80 x 68 x 102 cm, musta.
Soveltuu 2-polttimoisiin grilleihin.
(441104) 19,-

10 Suojahuppu small (S)
156 x 62 x 102 cm, musta.
Soveltuu 3-polttimoisiin grilleihin.

10

(441121) 29,-

10 Suojahuppu medium (M)
163 x 70 x 102 cm, musta.
Soveltuu 4-polttimoisiin grilleihin.
(441131) 39,-

10 Suojahuppu large (L)
192 x 70 x 102 cm, musta.
Soveltuu 5-7 -polttimoisiin grilleihin.
(441141) 49,-
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ECO FAN

Ecofan 812 Airmax
lämpötuuletin

Ecofan on testattu toimivaksi mm. seuraavissa
lämpölähteissä:

AINUTLAATUINEN LÄMMÖLLÄ TOIMIVA TUULETIN!

• Puuhella

Ainutlaatuisen Ecofan-tuulettimen toiminta perustuu lämpösähköteknologiaan. Ecofan asetetaan lämpölähteen (esim.
puuhella) tasaiselle pinnalle, ja tuuletin alkaa pyörimään
lämpötilan kasvaessa. Mitä suurempi lämpötila saavutetaan,
sitä nopeammin tuuletin pyörii.

• Wallas-mökkilämmitin

Ecofan-tuuletin on ollut Kanadan johtavan teknisen yliopiston Waterloon testauksessa. Testit osoittavat että Ecofania
käyttämällä lämpölähteen polttoainekustannukset pienenevät
jopa 18%. Ecofanilla siis lämmität huonetilan nopeammin
sekä säästät ympäristöä!

• Valopetroolilämmitin
• Porin Matti lämmitysuuni
• MADE IN CANADA

Tekniset tiedot:
• Ilmavirtaus: 175 CFM (297 m3/h)

Ecofan Airmax 812
lämpötuuletin
(812000) 189,-

Lämmön jakautuminen ilman Ecofan-tuuletinta.
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• Paino: 1,2 kg
• Toimintalämpötila: 85°C - 345°C
• Siipien väri: Nikkeli

Lämmön jakautuminen Ecofan-tuulettimen kanssa.

JOI KYNTTILÄVALAISIN

JOI kynttilävalaisin
NEROKASTA VALAISTUSTA - TÄYSIN UUDENLAINEN VALAISINKOKEMUS
JOI:sta tekee uskomattoman se, että se ei käytä sähköenergiaa luodakseen valoa.
Valmistaja, kanadalainen Caframo, on tunnettu ainutlaatuisista Ecofan-tuulettimistaan. JOI käyttää samaa lämpösähköteknologiaa muuttaakseen tuikkukynttilän energian valoksi,
joka riittää valaisemaan suuremmankin tilan unohtamatta
tuikkukynttilän luomaa tunnelmaa.
Minuuteissa JOI alkaa muuttamaan tuikkukynttilän lämpöä
valoksi, joka vastaa yli 18 tuikkukynttilän tuottamaa valotehoa (+70 lumen).
Nykyaikainen muotoilu, joka miellyttää kaikkia. JOI antaa
sinulle ainutlaatuisen ja käyttökelpoisen valonlähteen sekä
ulko- että sisäkäyttöön.

JOI ON PALKITTU USEIN ARVOSTETUIN PALKINNOIN
Ominaisuudet ja Hyödyt
• Ainutlaatuinen valaistusratkaisu
• Käytännöllinen, helppokäyttöinen ja koristeellinen
• Tunnelma- tai käyttövalaisin
• Tuottaa itse tarvitsemansa energian
• Nostettava ”katto” antaa mahdollisuuden muunnella
valaisimen tuottamaa valokeilaa
• MADE IN CANADA
JOI kynttilävalaisin
(813000) 189,-

Tekniset tiedot:
• Tuotteen mitat: L: 178 mm x P: 178 mm x K: 203 mm
• Laatikon mitat: L: 235 mm x P: 235 mm x K: 286 mm
• Laatikon paino:: 2,3 kg
• MATERIAALIT: Ruostumatonta terästä, Bakeliitti,
lujitemuovi, Lämpökestävä lasi, Alumiini
• TAKUU: 1 vuosi
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www.sunwind.ﬁ

Sunwind-jälleenmyyjäsi:

Foto frontpage: Jeppe Wikstrom/Getty Images
Foto: Colourbox, Idéverkstedet AS, Sunwind Gylling AS

Sunwind Gylling Oy
Lommilantie 1, 02740 Espoo
Puhelin: 020 1102 600
Sähköposti: sunwind@sunwind.ﬁ
www.facebook.com/sunwind.ﬁ
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