
FINNWIND FS-M
Turvallinen, kattoystävällinen asennusjärjestelmä 
kelluviin painoperustaisiin asennuksiin

SUOMALAISILLE TASAKATOILLE JA 
SUOMEN LUMIKUORMILLE SUUNNITELTU 
Finnwind FS-M  on 
Suomen olosuhteisiin 
kehitetty modulaarinen, 
tukeva ja kattoystävällinen 
aurinkopaneelien 
asennusjärjestelmä 
tasakatoille. CE, EN1090.  

Suuri pinta-alaiset 
painotassut on integroitu 
telineisiin; turvallista ja 
kätevää. 

Lisätietoa: https://finnwind.fi

Minimaalinen katon kuormitus
Painotassujen pinta-ala jopa 20% 
aurinkopaneeliston pinta-alasta

FS-M asennusjärjestelmässä profiili-
putket ovat 65 mm irti kattopinnasta, 
joten vesi pääsee juoksemaan katolla 
vapaasti kaikkiin suuntiin. 



SUOMEN LUMIKUORMILLE 
SUUNNITELTU

KATTOTURVALLINEN 
ASENNUSJÄRJESTELMÄ

HYÖDYT
 ▶ Runkoputki 65 mm korkealla; veden 

vapaa juoksu kaikkiin suuntiin, ei kattoa 

kuluttavaa sohjoa eikä jääpatoja.

 ▶ Suuri painotassun pinta-ala, jopa 

20% paneelipinta-alasta. 

 ▶ Ilkivaltasuojattu. Painot integroitu 

telineisiin.

 ▶ Reuna-alueilla tuulikuormakestä-

vyyttä  voidaan kasvattaa ulonnetuilla 

reunapainoilla ilman tarvetta kasvattaa 

neliöpainoa.

 ▶ Neljän pisteen reunakiinnityksellä 

aurinkopaneelit kestävät  Eurokoodin 

SFS-EN 1991-1-2 Suomen kansallisen liit-

teen liitteen mukaiset lumikuormitukset.

 ▶ Asennusjärjestelmään saa optiona 

integroidut huoltokäytävät sekä putoa-

missuojaukseen soveltuvan reunaput-

ken. 

VEDEN VAPAA JUOKSU KATTOKAIVOIHIN
Kattopinnasta irti olevat profiiliputket mahdollistavat veden vapaan virtauksen kaikkiin 
suuntiin, jolloin katolle ei muodostu katepintaa kuluttavia jäätaskuja. 

AURINKOPANEELIKENTÄN MITOITUS
FS-M asennusjärjestelmä soveltuu sekä 60, 72, 120 ja 144 cell aurinkopaneeleille ja rivijako on 
vapaasti valittavissa. Tyypillinen jako on 1.8 m, mutta jos tila katolla riittää, voidaan rivijakoa 
kasvattaa paremman kevät- ja syksytuoton saamiseksi. 

Kattopinnasta irti olevat runkolinjat

KATTOYSTÄVÄLLINEN PAINOTASSU, PITKÄIKÄINEN KATTO  
Aurinkovoimalan omapaino ja päällä oleva lumikuorma lepää painotassun päällä kattopin-
nalla. Kattopinnan kestävyyden kannalta on oleellista, että katepintaa ei rasiteta liian suurella 
pintapaineella. FS-M järjestelmässä on suuri pinta-alainen painotassu, joten pintapaine katolla 
on pieni.

Asennusjärjestelmään integroitu painotassu luo turvallisuutta. Painot eivät irtoa tai putoa 
missään tilanteessa.

Vanhoilla katoilla voidaan käyttää optiona asennettavaa laakerikermiä painotassun alla.

INTEGROITU PAINOTASSU LUO TURVALLISUUTTA
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FS-M asennusjärjestelmä on suunniteltu suomalaisille katoille. Katon pintaan asennettavista 
ja veden juoksun katkaisevista kiskoasennusjärjestelmistä poiketen FS-M asennustelineen 
runkoputket ovat 65 mm ja aurinkopaneelin etureuna on 180 mm irti kattopinnasta. 

Tyypillinen kisko-asennusjärjestelmä

Reikä katossa?Kattopinta kestää

500 kg kattopinta

Paneelipinta-ala.

Pinta-ala

kattoa vasten.

Paneelipinta-ala.

villaeriste

lumikuorma

+ oma paino

500 kg kattopinta

villaeriste

lumikuorma

+ oma paino

Pinta-ala

kattoa vasten.

Finnwind FS-M  on Suomen olosuhtei-

siin kehitetty modulaarinen, tukeva ja 

kustannustehokas aurinkopaneelien 

asennusjärjestelmä tasakatoille. CE, 

EN1090.

Asennusjärjestelmän painot on integ-

roitu telineisiin: kustannustehokasta 

ja kätevää. Telinekentästä voidaan 

rakentaa kahdensuuntainen profiilimat-

riisi -runkoverkko jolloin järjestelmän 

kokonaispainoa voidaan entisestään 

pienentää. Tuulikuormien kannalta 

kriittisillä reuna-alueilla tuulikuorma-

kestävyyttä voidaan kasvattaa ulon-

netuilla reunapainoilla ilman tarvetta 

neliöpainon kasvattamiseen.

Neljän pisteen reunakiinnityksellä 

aurinkopaneelit kestävät standardin 

SFS-EN1991-1-3 Suomen kansallisen 

liitteen mukaiset lumikuormitukset.  



Kun vertaat telineitä!
1) juokseeko vesi vapaasti? 
kokeile saatko kätesi 
profiiliputkien / kiskojen alle
2) kattoon kohdistuvaa 
pintapainetta voit verrata 
vertaamalla pinta-alaa joka 
kohdistuu kattoon
3) varmista että paneelit on 
kiinnittetty neljästä pisteestä 
pitkiltä sivuilta

VINKKI

EI TAKUU- TAI VAKUUTUSRISKEJÄ. AURINKOPANEELIN 
KIINNITYS NELJÄSTÄ PISTEESTÄ PITKILTÄ SIVUILTA
Suomen lumikuormastandardin vaatimusten mukaisesti FS-M asennusjärjestelmässä 
aurinkopaneelit kiinnitetään paneeleihin neljästä pisteestä pitkiltä sivuilta.

TUULI- JA 
LUMIKUORMATARKASTELU

Painolliset järjestelmät on suunnitel-

tava paikallisten olosuhteiden mukai-

sesti. Suurissa kentissä FS-M telineen 

neliöpaino on yleensä keskimäärin 26 

kg/neliömetrille. Reuna-alueilla FS-M 

järjestelmä mahdollistaa vaihtoehtoi-

sesti joko painon määrän lisäämisen il-

man kattoon kohdistuvan pintapaineen 

lisäystä tai vaihtoehtoisesti telinerun-

gon ulottuman kasvattamisen, jolloin 

painon määrä voidaan pitää pienenä 

myös reuna-aueilla. Tarvittava pai-

non määrä ja painojen sijoittelu tulee 

tarkastaa Eurokoodin SFS-EN 1991-1-4 

mukaisesti.

FS-M teline tukee aurinkopaneelit 

paneelivalmistajien maksimi 5200Pa 

kuormalle, mikä riittää kinostumattomi-

en kattojen lumikuormille koko suo-

messa. Tapauskohtaisesti tulee tarkas-

taa lumikuorman kantavuus standardin 

SFS-EN 1991-1-3 mukaisesti. 

Katso lisätietoja lumikuormatarkaste-

luun: https://finnwind.fi

VEDEN VAPAA JUOKSU MAHDOLLISTAA OPTIMAALISEN 
SIJOITTELUN
Katon pintaan asennettavista kiskoasennusjärjestelmistä poiketen, FS-M asennusjärjestelmä 
mahdollistaa veden vapaan juoksun, vaikka asennus tehdään kattokaatoon nähden poikke-
avaan, energiantuotoltaan parempaan suuntaan. 

KATTOTYÖTURVALLISUUTTA INTEGROIDUILLA 
HUOLTOKÄYTÄVILLÄ JA PUTOAMISUOJAUSPISTEILLÄ
FS-M asennusjärjestelmään on saatavilla kattotyöturvallisuutta lisäävät integroidut 
ritiläkävelykäytävät sekä putoamissuojaukseen soveltuva reunaputki. 

FS-M asennusjärjes-
telmä voidaan sitoa 
kahdensuuntaiseksi 
runkomatriisiverkoksi, 
mikä mahdollistaa 
putoamissuojaukseen 
soveltuvan reunaput-
ken toteuttamisen. 
Ei tarvetta erillisille 
kattopollareille.

FS-M asennustelineessä on suuri pinta-alaiset painotassut ja aurinkopaneeli kiinnitetään tur-
vallisesti neljästä pisteestä pitkiltä sivuilta. Järjestelmään sisältyy vakiona tuulensuojapelti.

Myös painollisesti asennettavat kaapelikourut 
asennetaan huomioiden veden vapaa juoksu 
katolla. Optiona järjestelmään saatavilla 
sadelipalliset invertteritelineet.

KulmakiinnitysNelipistekiinnitys

- paneelin taipuma

- kiderakenteen säröytyminen

- valokaari- ja palovaara

- vakuutusriski

Vakavia kohonneita riskejä:

Paneelin kiinnitys kulmista.
Runkolinja paneelien välissä.

- mekaaniset vauriot

- maavuoto

- sähköturvallisuusriski

- takuuriski

Vakavia kohonneita riskejä:

5.2 kN/m
2

Hyvä kantavuus

5.2 kN/m
2

Paneelin kiinnitys pitkiltä sivuilta neljästä pisteestä.

Kaksi runkolinjaa paneelin alla.

Hyvä kantavuus



FS-M

Järjestelmä Painoperusteinen aurinkopaneelien asennusjärjestelmä

Kattotyyppi Tasakatot, bitumikatot, maahan

Kallistussuunta Vaaka, yhteen suuntaan

Paneelirivistöt Voidaan kiinnittää rivit yhteen

Katon kaltevuus < 5 astetta

Materiaali kuumasinkitty teräs

Asennuskulma 15 astetta

Painot Suuri pinta-alaiset integroidut painotassut, jopa 20% aurinkopaneelien pinta-alasta

Kokonaispaino Tapauskohtainen, tuulikuormalaskennan mukaisesti

Paneelirivien kulkuvälit Tapauskohtaisesti varioitavissa, saatavissa integroidut huoltokäytävät

Käyttölämpötila -40 ... + 80

Lumikuorman kestävyys paneelien maksimi lumikuorman mukaisesti

Tuotetakuu 10 vuotta

Järjestelmämitoitus Valmistajan ohjeiden mukaisesti

Sertifioinnit CE, EN1090

Lisävarusteena saatavilla mm. Huoltokäytävä - kuumasinkitty hammasloviritiläkäytävä, potkulistat 
Kiinnittäytymispiste - kuumasinkitty reunaputki ristikkäisessä telinerungossa (min. 600kg kenttä)
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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
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asennuksen korkeus 470 mm

vapaa tila veden juoksulle 65 mm

paneelin etureuna 180 mm

vapaa tila veden juoksulle


