
finnwind fS-H
Kattoystävällinen aurinkopaneelien
asennusjärjestelmä

SuoMALAiSiLLE KAToiLLE SuunniTELTu, 
SuoMESSA VALMiSTETTu
Suomen olosuhteisiin 
kehitetty kattoturvallinen 
ja kattoystävällinen 
aurinkopaneelien 
asennusjärjestelmä 
kallistaville katoille.  
CE, EN1090.  

Lisätietoa: https://finnwind.fi

Kattoturvallinen ja  
kattoystävällinen

Pelti- ja huopakatoilla 
1.5 metriä pitkä kattokiinnike jakaa 
kattoon kohdistuvat kuormat 
tasaisesti useille kattoruoteille. 

Tiilikatoilla tiilikattokiinnike ei jää 
lepäämään tiilen päälle, vaan 
vie paneelien päälle tulevan 
lumikuorman hallitusti apuruoteiden 
kautta kattotuoleille. 



SuoMEn LuMiKuoRMiLLE 
SuunniTELTu

KATToTuRVALLinEn 
ASEnnuSJÄRJESTELMÄ

HYÖdYT
 ▶ Kattoturvallinen ja asentajaystäväl-

linen

 ▶ Pitkä 1.5 m kattokiinnike jakaa 

kattoon kohdistuvat kuormat useille 

kattoruoteille

 ▶ Profiilipelti- ja huopakatoilla kiinitys-

ruuvien vedeneristys ikääntymistä hyvin 

kestävillä tavanmukaista laadukkaam-

milla EPDM kaksoiskumitiivisteillä

 ▶ Tiilikatoilla kiinnike ei jää lepäämään 

tiilen päälle, jolloin ei ole riskiä tiilen 

halkeamisesta lumikuorman painosta

 ▶ Suomen lumikuormien edellyttä-

mä nelipistekiinnitys paneelien pitkiltä 

sivuilta, jonka ansiosta paneelit kestävät 

paneelivalmistajan lupaaman maksimi-

kuorman

AuRinKoPAnEELiKEnTÄn MiToiTuS

Kattoasennuksessa täytyy huomioida aurinkopaneelien vaatiman tilan lisäksi tarvittavat 
minimietäisyydet katolla mahdollisesti oleviin esteisiin.

1.5 M PiTKÄ KATToKiinniKE, PiTKÄiKÄinEn KATTo 

Markkinoiden pisin kattokiinnike jakaa paneelien päälle tulevan lumikuorman painon useille 
kattoruoteille. Pitkä kiskokiinnike on nopea asentaa luotettavasti ja mittatarkasti. 

TiiLiKATToKiinniKE Ei PAinA KATToTiiLTÄ

Tiilikattokiinnike asennetaan erilliseen apuruoteeseen ja kiinnike ei jää painamaan kattotiiltä. 
Ei riskiä tiilen halkeamisesta lumikuorman painosta.

Tiilikattokiinnike on S355 lujaa kuumasinkit-
tyä terästä, materiaalivahvuus 5 mm.

Aurinkopaneelikiinnikkeet saatavilla  
alumiinin värisenä sekä mustana. 

Finnwind FS-H  on Suomen 
olosuhteisiin kehitetty kattoturvallinen 
ja asentajaystävällinen 
aurinkopaneelien asennusjärjestelmä 
kallistaville katoille. CE, EN1090.

Asennusjärjestelmän 
tiilikattokiinnikkeiden materiaali 
on 5 mm vahva, rasitusta kestävä 
kuumasinkitty teräs. Vaakaprofiilien ja 
aurinkopaneelikiinnikkeiden materiaali 
on alumiini.  
 
Kattokiinnikkeet valitaan kohteen 
katemateriaalin mukaan; saumattu 
pelti, aaltopelti, huopa, tiili, tiilikuvioitu 
profiilipelti. 

Neljän pisteen reunakiinnityksellä 
aurinkopaneelit kestävät standardin 
SFS-EN1991-1-3 Suomen kansallisen 
liitteen mukaiset lumikuormitukset.  

Minimietäisyys katon harjalle tai esteeseen 
kuten savupiippuun tai ilmastointiin

Minimietäisyys 
lumiesteeseen 
tai räystääseen

300 mm

Minimietäisyys päätyräystääseen tai 
korkeaan esteeseen, kuten piippu 
tai korkea ilmastointihormi

Minimietäisyys 
matalaan 
esteeseen, kuten 
lapetikkaat, lumieste 
tai matala ilmastointi

300 mm

500 mm 800 mm
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Pelti- ja huopakaton asennuksissa 
käytetään tavanomaisia kattokiin-
nikkeitä pidempää 1.5 metriä pitkää 
FS-H kattokiinnikettä.

Saumatun peltikaton asennuksissa 
kattokiinnikkeellä kiinnitytään sau-
mapellin lukkosaumaan ilman tarve-
tta pellin läpi ruuvikiinnitykseen.  
 
Profiili-, aaltopelti- ja huopaka-
toilla kiinnitysruuvien tiivistykseen 
käytetään tavanomaisia tiivistekume-
ja laadukkaampaa EPDM kaksois-
kumitiivistettä, joka varmistaa katon 
vuotamattomuuden.  

FS-H tiilikattokiinnike asennetaan 
omaan erilliseen apuruoteeseen ja 
se ei jää painamaan kattotiiliä.

FS-H tiilikattokiinnike vie aurinkopa-
neelien päälle kerääntyvän lumen ai-
heuttamat kuormat hallitusti suoraan 
kattotuoleille kattotiilien välistä. FS-H 
kattokiinnike ei kuormita kattotiiliä 
eikä riko tiilille tarkoitettuja kevyem-
piä ruoteita.
 

AuRinKoPAnEELiEn ASEnnuS 
PELTi- TAi HuoPAKAToLLE

ASEnnuS TiiLiKAToLLE

Aurinkopaneelien lämpötilan nousu 
heikentää merkittävästi energiantu-
ottoa ja lyhentää aurinkopaneelien 
elinikää.  
 
Paneelivalmistajien ohjeiden mukain-
en noin 10 cm jäähdytystila paneelin 
alla antaa paneeleille pidemmän 
eliniän ja lisää energiantuottoa. 

FS-H asennusjärjestelmässä aurinko-
paneelit asennetaan Eurokoodien 
edellyttämällä 4 pisteen kiinnityk-
sellä paneelin pitkiltä sivuilta.

TAKuuEHToJEn 
EdELLYTTÄMÄ 10 cM 
JÄÄHdYTYSTiLA

1.5 metriä pitkä FS-H 
kattokiinnike jakaa au-
rinkopaneelien päälle 
tulevan lumikuorman 
useille kattoruoteille.

FS-H tiilikattokiinnike ei jää pai-
namaan kattotiiliä ja se siirtää 
lumen aiheuttamat kuormat 
turvallisesti apuruoteen kautta 
kattotuoleille. 
 

Apuruoteeseen kiinnitetty katto-
kiinnike estää myös paneeliken-
tän nousemisen tuulen imuvai-
kutuksesta.

Co

 
 
FS-H asennusjärjestelmä jättää aurinkopaneelin ja 
katon väliin tehokkaan toiminnan ja takuuehtojen 
edellyttämän 10 cm jäähdytystilan.

 
 
Aurinkopaneelille saadaan 
paras kantavuus, kun 
se asennetaan paneelin 
pitkiltä sivuilta 4 pisteestä 
kuvan mukaisesti.

Laatua 
kilpailukykyiseen 
hintaan

Profiili-, aaltopelti- ja huopakatoilla tavanmukaista 
laadukkaampi EPDM yhdistelmäkumitiiviste. Kimmoi-
sempi osa antaa puristusvoiman ja huokoisempi osa 
tukkii mikroraot. 



FS-H asennusjärjestelmä

Järjestelmä Aurinkopaneelien asennusjärjestelmä 60/120 cell, 72/144 cell aurinkopaneeleille

Asennuskohde Kallistavat katot

Kattokaltevuudet 10 ... 90 astetta

Asennuskulma Lappeen myötäisesti / kattokaltevuuden mukaisesti

Jäähdytystila n. 100 mm

Materiaali Kuumasinkitty teräs, alumiini

Kattokiinnikkeet Saumattu pelti, aaltopelti, tiilikuvioitu profiilipelti, tiili, huopa

Materiaalivahvuudet Tiilikattokiinnike 5 mm, muut 3 mm

Paneelin asennussuunta Pysty

Paneelikiinnikkeet 35 / 40 mm

Paneelikiinnikkeiden väri Alumiini tai musta

Telinepaino per paneeli 4 kg

Käyttölämpötila -40 ... + 80

Lumikuorman kestävyys 5400 Pa (paneelien maksimi lumikuorman mukaisesti)

Tuotetakuu 12 vuotta

Järjestelmämitoitus Valmistajan ohjeiden mukaisesti

Valmistusmaa Suomi

Sertifioinnit CE, Suoritustasoilmoitus, EN1090
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TEKniSET TiEd0T

TASAKATTojEN 
PAiNoPEruSTAiSET 
järjESTELMäT 
PAiNoTASSuLLiSET 
järjESTELMäT  

 

TASAKATToJEN PriMää-
riKiiNNiKKEET 
oNTELoLAATTAAN
bEToNiLAATTAAN
KorKEAAN yLäPohJAAN
TEräSPALKKiiN

HArjAKAToT 
SAuMATTu PELTi
ProFiiLiPELTi
TiiLi
HuoPA
AALToPELTi

SEiNäASENNuS 
SANdwiCH SEiNääN
SEiNäN KANTAvAAN 
rAKENTEESEEN

maa-asennus 
järjESTELMäT
ruuviPAALu
KAivETTAvAT
KALLioASENNuS  
bEToNiPAiNoLLiSET

finnwind fS ASEnnuSJÄRJESTELMÄT

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 %)

https://finnwind.fi


