
Aurinko E+
Aurinkovoimalat maatalousyrityksille ja maatiloille 
avaimet käteen asennettuna

Aurinko E+ verkkoon kytkettävät aurinkosähkö- 
voimalat muuntavat auringon säteilyenergian suoraan 
vihreäksi aurinkosähköksi.

Aurinko E+ maatilojen aurinkovoimalat on 
suunniteltu ja mitoitettu maatalousyritysten 
tarpeisiin. Aurinkopaneelien asennusjärjestelmät on 
suunniteltu Suomen ankariin ilmasto-olosuhteisiin 
ja aurinkovoimaloissa käytämme vain parhaita 
aurinkopaneeleita sekä inverttereitä.

Aurinkojärjestelmälle tarjoamme haluttaessa  kattavat 
etävalvonta-, huolto- ja ylläpitopalvelut. 

Aurinkopaneeleilla pienennät sähkölaskua ja 
kasvatat kiinteistösi sekä liiketoimintasi tuottoja. 
Parhaimmillaan saat investoinnillesi Finnwind
Aurinko E+ voimalalla jopa yli 20 prosentin 
korkotuoton. 

puhdAStA AurinkoSähköä

Lisätietoa
www.finnwind.fi



Aurinko E+ LAitEtoimituSpAkEtti

AvAimEt kätEEn ASEnnuS LiSäkSi

•	Aurinkopaneelit
•	Verkkoinvertteri(t)
•	Asennusjärjestelmä (katto-/seinä-/maa-asennus)
•	DC kaapelijärjestelmät sekä kytkentä- ja suojalaitteet
•	AC turvakytkimet sekä sovelluskohtaiset AC 

sähkölaitteet ja -tarvikkeet
•	Aurinkopaneelien asennusohjeet ja sähkötyöohjeet

•	Järjestelmäsuunnittelu
•	Teline- ja aurinkopaneeliasennukset 
•	Kaapelivedot ja kytkennät
•	Sähkötyöt
•	Käyttöönotto ja verkkoonliityntäilmoitus
•	Tarvittaessa varmennustarkastus
•	Mahdolliset tietoliikenneasennukset ja käyttöönotto

•	Laatua kilpailukykyiseen hintaan avaimet käteen 
asennettuna.  Omat suomalaiset asentajat.

•	Finnwind Aurinko E+ aurinkovoimalalla parannat 
liiketulostasi ja parhaimmillaan saat investoinnillesi 
yli 20 prosentin korkotuoton.

•	Annamme takuun jolla on katetta. Yrityksemme on 
perustettu 1993. 

•	Ammattitaitoisten myyjiemme ja 
suunnittelijoidemme avulla löydät sinulle parhaiten 
sopivan ratkaisun laajasta tuotevalikoimastamme. 

•	Suomessa valmistettu ja suomen olosuhteisiin 
suunniteltu CE, EN1090 asennusjärjestelmä on 
turvallisin valinta.

Aurinko E+ AurinkovoimALAt

Aurinko E+ tuotESArjA mAAtiLoiLLE

Malli Paneeliteho
Paneelien 
kokonaispinta-ala

Ajantasaiset	hinnat	ja	lisää	tuotevaihtoehtoja:	www.finnwind.fi

Järjestelmän aurinkopaneeli 270 Wp - 360 Wp valitaan asennuspaikan ja 
asennustavan mukaan; katto-, seinä-, maa-asennus.

Neljän pisteen reunakiinnitys paneelin pitkiltä sivuilta soveltuu Suomen 
lumiolosuhteisiin. Kulmakiinityksellä tai kiinityksellä lyhyiltä sivuilta ei saavuteta 
samaa lumikuorman kestävyyttä.

Vuorokausituotto 
parhaimmillaan 
kesällä, Etelä-Suomi

Vuosituotto 
parhaimmillaan,
Etelä-Suomi

Aurinko E17 17 kWp 100 m2 130 kWh 15300 kWh

Aurinko E24 24 kWp 150 m2 180 kWh 21600 kWh

Aurinko E32 32 kWp 200 m2 240 kWh 29000 kWh

Aurinko E40 40 kWp 250 m2 300 kWh 36000 kWh

Aurinko E70 70 kWp 430 m2 525 kWh 63000 kWh

Aurinko E100 100 kWp 620 m2 750 kWh 90000 kWh



AurinkovoimALAn tuotto jA oikEAn kokoiSEn järjEStELmän vALintA

Järjestelmän koko valitaan sähkön kulutuksenne mukaan. 
Parhaan hyödyn saa, kun kulutatte itse tuottamanne 
sähkön. Alle 100 kVA mikrotuotantolaitokset on vapautettu 
kokonaan sähköverovelvollisuuksista.  Pienvoimalaitokset, 
nimellisteholtaan yli 100 kVA, mutta vuosituotanto enintään 
800.000 kWh on vapautettu myös sähköverosta, mutta 
tällaisen pientuottajan tulee  rekisteröityä Tullille ja 
antaa koko vuodelta yksi veroilmoitus jonka perusteella 
Tulli seuraa verovapautuksen edellytyksenä olevaa 
tuotantorajaa.	Lisätietoa:	www.tulli.fi	

Suuressa osassa Suomea aurinkopaneeleiden 
asentaminen katon lappeen myötäisesti on vapautettu 
rakennuslupamenettelystä. Varmista oman kuntasi käytäntö 
kunnan rakennusvalvonnasta ennen projektin aloitusta.
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Suuntaa-antava tuoton jakautuminen, kun aurinkopaneelit suunnattu etelään n. 
30 asteen kulmassa, niihin ei kohdistu varjostavia elementtejä ja paneelit vapaana 
lumesta. Aurinkopaneelien tuottoon vaikuttavat mm. asennussuunta, -kulma, 
varjostavat elementit, kuukausittaiset ja vuotuiset vaihtelut.  
Katso	lisätietoa:	www.finnwind.fi

Haluttaessa voimalan tiedot saadaan internetiin tai kotisivuille. Aurinkovoimalan 
tuotto- ja tilatietoja voidaan seurata niin invertterivalmistajien kuin kolmansien 
osapuolien kuten esim. SolarLog visualisointiohjelmistojen avulla.

Kallistavilla katoilla aurinkopaneelit asennetaan 
tyypillisesti etelälappeelle.

Isommalle aurinkovoimalalle maa-asennus on usein 
järkevin valinta. 

Useamman säätöpiirin invertterillä aurinkopaneelit 
voidaan tarvittaessa jakaa esim. länsi- ja itä-
lappeille..

Seinäasennus on kustannustehokasta mikäli 
asennus voidaan toteuttaa maasta / maks. 6 metrin 
rakennustelineiltä.

Maa-asennusjärjestelmä valitaan maaperän ja 
kohteen mukaan. Vaihtoehtoina mm. ruuvipaalu, 
teräsjuuri, painollinen asennusjärjestelmä.

SuuntAA-AntAvA mitoituS

30 000 - 60 000 7 - 25 kWp

60 000 - 100 000 12 - 40 kWp

100 000 - 200 000 20 - 80 kWp

200 000 - 300 000 40 - 120 kWp

300 000 - 400 000 60 - 160 kWp

Nykyinen sähkönkulutus vuodessa [kWh] Soveltuva järjestelmäkoko

Aurinkovoimalan tuotto 
painottuu valoisaan 
vuoden aikaan.

“



hyödynnä mAAtALoudEn invEStointituki AurinkovoimALALLE

Tarjouspyyntöä varten asennuskohteesta tarvittavat lähtötiedot

Aurinkovoimala -investointiin voi saada Ely-Keskukselta 
jopa 40% investointitukea. Perustietoa aurinkovoimalan 
investointituesta sekä siihen tarvittavista liitteistä saat 
Finnwind	Oy:n	myynnistä:	myynti@finnwind.fi
 
Syventävää tietoa saat paikallisesta Ely-Keskuksesta 
ja	hakemisen	edellytyksistä		www.mavi.fi	->	

maatalouden investointituet.  Hakemuksessa tarvittaviin 
talouslaskelmiin kannattaa käyttää esim. paikallista 
ProAgrian talousneuvojaa.

•	Loiva harjakatto, alle 30°
•	Jyrkkä harjakatto, yli 30°
•	Tasakatto
•	Seinä
•	Maa

Asennetaanko 
aurinkovoimala katolle, 
seinälle vai maahan?

•	Profiilipelti
•	Saumattu pelti
•	Tiili
•	Huopa
•	Aaltopelti

Mikä on katon 
kattomateriaali?

•	Alle 3.8 metriä
•	Yli 3.8 metriä mutta 

alle 6 metriä
•	Yli 6 metriä

Mikä on kiinteistön 
raystäskorkeus?

•	Kyllä
•	Ei

Pääseekö räystään alle 
autolla? Saako koottua 
rakennustelineet?

•	Vuodessa
•	Kesäkuukausina

Mikä on 
sähkönkulutus?

Finnwind Oy on 1993 perustettu 
suomalainen teknologiayritys, joka 
valmistaa, markkinoi ja asentaa hajautettuja 
energiantuotantojärjestelmiä. Päätuotteemme 
ovat aurinkosähköjärjestelmät ja tuulivoimalat 
omakotitalojen, yritysten, taloyhtiöiden, 
maatilojen sekä vapaa-ajan asuntojen 
sähköistykseen.

Finnwind Oy
Koiranojanrinne 4 A, 33880 Lempäälä 
Puh.	010	574	3540,	info@finnwind.fi
Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv 24 %)

www.finnwind.fi
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