MAA-ASENNUSJÄRJESTELMÄT

Modulaarinen maa-asennusjärjestelmä. Kiinnittäytymisvaihtoehdot kaikille tavanomaisille maaperätyypeille.

SUOMALAISEEN MAAPERÄÄN JA
SUOMEN OLOSUHTEISIIN SUUNNITELTU
Finnwind maaasennusjärjestelmät
on modulaarinen
tuotesarja, josta löytyy
asennustapavaihtoehto
kaikille tavanomaisille
maaperätyypeille.
FS- maaasennusjärjestelmät
valmistetaan
kantavana teräs- ja

alumiinirakenteena sertifioidun
SFS-EN 1090 toimintajärjestelmän
mukaisesti. Asennusjärjestelmät ovat
CE merkittyjä.
Soveltuu yhdelle tai kahdelle
pystysuuntaisesti asennettavalle 60,
72, 120 tai 144 cell aurinkopaneelille
35 tai 40 mm paneelikehyksellä.

Asennustapa vaihtoehdot
•
•
•
•
•

ruuvipaalu
putkipaalu
maapilari
kalliopilari
painollinen

Lisätietoa: https://finnwind.fi

SUOMALAISEEN
MAAPERÄÄN SUUNNITELTU
Finnwind FS maa-asennusjärjestelmä
on Suomen olosuhteisiin ja suoma-

KIINNITTYMISTAPA VALITAAN MAAPERÄN MUKAAN
1. Ruuvipaalu - FS-J maa-asennusjärjestelmä
2. Putkipaalu - FS-I maa-asennusjärjestelmä
3. Maapilari - FS-B maa-asennusjärjestelmä
4. Kalliopilari - FS-P maa-asennusjärjestelmä
5. Painollinen asennus - FS-A2 maa-asennusjärjestelmä
6. Painollinen asennus - FS-A1 maa-asennusjärjestelmä

laiseen, vaihtelevaan maaperään
kehitetty modulaarinen, tukeva ja
kustannustehokas aurinkopaneelien
asennusjärjestelmä. CE, EN1090.
FS-maa-asennusjärjestelmä soveltuu
yhdelle tai kahdelle pystyyn asennet-
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tavalle 60, 72, 120 tai 144 cell aurinkopaneelille 35 mm tai 40 mm paneelikehyksellä.
Maaperään kiinnittymistapa valitaan
maaperän mukaan. Kiinnitystapa voi

KESTÄVÄ JA
KUSTANNUSTEHOKAS
ASENNUSJÄRJESTELMÄ

Maa-asennukessa rivijako ja paneelikulma valitaan aurinkopaneelin ja käytettävissä
olevan tilan mukaan. Half-cut paneelilla rivijako voi olla tiiviimpi. Lisäksi tulee huomioida
aurinkopaneelikentän ylläpito- ja huoltotöiden vaatimat ajourat.

ajoura

5,9 m

2,7 m

jen pysyessä muuttumattomana.

AURINKOPANEELIKENTÄN MITOITUS JA SUUNTAA-ANTAVA
MITTAPIIRROS

0,6 m

vaihtua keskellä paneeliriviä päämitto-

HYÖDYT
▶▶ Tuotesarja sisältää ratkaisun kaikille
tavanmukaisille maaperä- ja perustustavoille. Maahan kiinnitystapa voi vaihtua
keskellä paneleliriviä päämittojen pysy-

rivijako

10 m

Modulaarisen FS-maa-asennusjärjestelmän ansiosta kiinnitystapa voi vaihtua jopa paneelirivin sisällä maaperän muuttuessa. Päämitat pysyvät kuitenkin muuttumattomana.

essä muuttumattomana.
▶▶ Kuumasinkitty sitkeä teräsrunko

MAA-ASENNUKSELLA 10% PAREMPI TUOTTO

suojaa aurinkopaneeliasennusta suoma-

Hyvä asennuskulma, erinomainen aurinkopaneelien jäähdytys ja vähäinen lumipeitteisyys lisäävät maa-asenteisen aurinkovoimalan tuottoa. Maa-asennuksella
saavutetaan helposti yli 10 % parempi vuotuinen aurinkopaneelituotto tavanomaiseen
painolliseen tasakatto -asennukseen verrattuna.

laisen ilmaston aiheuttaman routimisen
vaikutuksilta.
▶▶ Alumiiniin verrattuna teräksellä on

hitsauksia.

550 Wp Half-cut
aurinkopaneelilla
lisäetua ja -tuottoa

▶▶ Säätövaran ansiosta telinerivi voi-

Erittäin tehokkaat 550 Wp half-cut aurinkopaneelit

daan oikaista kauniiksi maanmuotoja

pienentävät telinekustannusta. Half-cut aurinkopaneelin

jouhevasti myötäileväksi riviksi.

kennot on leikattu kahtia, mikä parantaa aurinkopaneelin

▶▶ Asennusjärjestelmään saatavissa

hyötysuhdetta, suorituskykyä ja kestävyyttä. Half-cut

rivin taakse sopivat invertteritelineet,

aurinkopaneelissa syntyy vähemmän hukkalämpöä, siinä

kaapelikourut sekä muut lisätarvikkeet.

on pienemmät varjostushäviöt ja puolitettu kenno kestää

hyvä kimmokerroin ja teräksellä on lisäksi hyvä väsymislujuus. Rakenteissa ei ole
väsyttäville kuormanvaihdoille alttiita

pienemmän kokonsa johdosta paremmin mekaanista
rasitusta.

SUURIIN AURINKOVOIMALOIHIN KAKSI AURINKOPANEELIA
PÄÄLLEKKÄIN
Finnwind FS -maa-asennusjärjestelmässä alemman aurinkopaneelin etureuna on 600 mm
korkeudella maan pinnasta, mikä vähentää lumipeitteisyyden vaikutuksia. Kaksi pystyyn
asennettavaa korkean hyötysuhteen half-cut aurinkopaneelia pienentää telinekustannuksia.
Asennustyö tapahtuu rinnan korkeudella, joten asennus on nopeaa ja kustannustehokasta.
Asennusjärjestelmä mahdollistaa lisäksi hyvät rivivälit ja ajourat.

VINKKI
Tier 1 valmistaja
Suntechin korkean
hyötysuhteen
550 Wp paneelit tekevät
järjestelmästä erittäin
kustannustehokkaan.

MAA-ASENTEISET
AURINKOVOIMALAT MYÖS
KVR -URAKKANA
Haluttaessa Finnwind Oy voi tarjota
suuret maa-asenteiset aurinkovoimalat
KVR urakkana sisältäen kaiken tarvittavan; paikan kartoituksen, viranomaislupien hankinnat, rakennusluvat,
tieliittymät, aidat, muuntajat ja keskijänniteverkkoon liityntä.
Avaimet käteen asennuksen lisäksi tarjoamme kattavat etävalvonta-, ylläpito,

MODULAARINEN JA JOUSTAVA MAA-ASENNUSJÄRJESTELMÄ
FS-maa-asennusjärjestelmän ansiosta kiinnitystapa voi vaihtua jopa paneelirivin sisällä
maaperän muuttuessa. Päämitat pysyvät kuitenkin muuttumattomana.

huolto- ja käytönjohtajapalvelut.
Aurinkovoimaloita olemme asentaneet
vuodesta 2009 yli 1100 kohteeseen
omakotitaloista pörssiyhtiöihin. Tutustu
refrensseihimme: www.finnwind.fi

Painettava putkipaalu.

Pilari kalliokiinnitys laipalla.

KESKI-SUURIIN JA PIENIIN AURINKOVOIMALOIHIN
MATALAMPI YHDEN PANEELIN VERSIO
Painollisesta FS-A maa-asennusjärjestelmästä on saatavilla ilman konevoimaa asennettava yhden paneelin versio, jolla aurinkopaneelit saadaan pienessäkin kohteessa
edullisesti hyvään kulmaan ja suuntaan. Lisäksi lumen poisto on haluttaessa helppoa.
Finnwind FS-A1 maa-asennustelineen
alustaksi riittää kevyesti tasattu maanpinta. Asennusjärjestelmä soveltuu myös
suoraan asennettavaksi esimerkiksi
pihapiirin nurmikentälle. Asennus voidaan
toteuttaa pihaystävällisesti ja helposti
ilman konevoimaa.

FINNWIND FS ASENNUSJÄRJESTELMÄT
TASAKATTOJEN
PAINOPERUSTAISET
JÄRJESTELMÄT
PAINOTASSULLISET
JÄRJESTELMÄT

TASAKATTOJEN PRIMÄÄRIKIINNIKKEET
ONTELOLAATTAAN
BETONILAATTAAN
KORKEAAN YLÄPOHJAAN
TERÄSPALKKIIN

HARJAKATOT
SAUMATTU PELTI
PROFIILIPELTI
TIILI
HUOPA
AALTOPELTI

SEINÄASENNUS
SANDWICH SEINÄÄN
SEINÄN KANTAVAAN
RAKENTEESEEN

MAA-ASENNUS
JÄRJESTELMÄT
RUUVIPAALU
PUTKIPAALU
MAAPILARI
KALLIOASENNUS
BETONIPAINOLLISET

TEKNISET TIED0T
FS-Maa-asennusjärjestelmät

2

3

1. Ruuvipaalu - FS-J maa-asennusjärjestelmä
2. Putkipaalu - FS-I maa-asennusjärjestelmä
3. Maapilari - FS-B maa-asennusjärjestelmä

Järjestelmä

Aurinkopaneeli

Kaikki tavanmukaiset maaperät
Ruuvipaalu, putkipaalu, maapilari, kalliopilari, painollinen
60, 72, 120, 144 cell, 35 mm ja 40 mm kehys
Pysty
teline kuumasinkitty teräs, kiinnikkeet alumiinia

Asennuskulma

25 .. 40 astetta

Paneelirivin välit

Vapaasti valittavissa järjestelmäsuunnittelun mukaisesti

Tuulikuormitus

SFS-EN 1991-1-4 mukaiset paikalliset tuulikuormat Suomessa

Lumikuorman kestävyys
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Aurinkopaneelien modulaarinen maa-asennusjärjestelmä

Paneelin asennussuunta
Materiaali
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4. Kalliopilari - FS-P maa-asennusjärjestelmä
5. Painollinen asennus - FS-A2 maa-asennusjärjestelmä
6. Painollinen asennus - FS-A1 maa-asennusjärjestelmä

Asennusympäristö
Perustustavat
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Paneelien maksimi lumikuorman mukaisesti

Käyttölämpötila

-40 ... + 80

Tuotetakuu

12 vuotta

Järjestelmämitoitus
Sertifioinnit

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.

Valmistajan ohjeiden mukaisesti
CE, EN1090

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 %)

https://finnwind.fi
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