Paketin valmiusaste
Käyttöönotto
Käyttöjännite
Vaihtoehto: 260Wp paneelilla
Invertteriteho
Akkukapasiteetti ja jännite
Sähkön jakelu
Aggregaattisyöttö-valmius
Aurinkolatausnäyttö
mm. energia, teho ja akkujännite
12/24V valosarja (itse asennettava)
230V valosarja (sähköasentaja)
230V pistorasiasarja (sähköasent.)

Aurinko-C10
Aurinko-R10
C: valmis laitevaunu
R: erilliskomponentit
ilman sähköasentajaa
C: helppo, Plug&Play
R: rakentelijalle sopiva
12 V ja valittavissa 230 V

Aurinko-C20
Aurinko-R20
C: valmis laitevaunu
R: erilliskomponentit
ilman sähköasentajaa
C: helppo, Plug&Play
R: rakentelijalle sopiva
24V ja 230 V

Aurinko-C40
Aurinko-R40
C: valmis laitevaunu
R: erilliskomponentit
ilman sähköasentajaa
C: helppo, Plug&Play
R: rakentelijalle sopiva
230 V

1 kpl, 260 Wp

2 kpl, 520 Wp

4 kpl, 1040 Wp

1200VA

1200 VA

200 Ah / 12V

Aurinko-Easy

Aurinko-Plus

kiinteä sähköasennus
sisältää pääkeskuksen

kiinteä sähköasennus
kytketään pääkeskukseen

sähköasentaja

sähköasentaja

230 V
2 kpl, 520 Wp
4 kpl, 1040 Wp

230 V
4 kpl, 1040 Wp
6 kpl, 1560 Wp

1200 VA

1600 VA

2000VA tai 3000 VA

2 x 200 Ah / 24V

2 x 200 Ah / 24V

2 x 200Ah / 24V

12V/15A suojattu lähtö ja
optiona 230V pistorasia

24V/15A suojattu lähtö ja
vakiona 230V pistorasia

vakiona 230V pistorasia

kiinteä sähköasennus
pistorasiat, valaistus ym.

2000VA: 4 x 200Ah / 24V
3000VA: 4 x 200Ah / 48V
kiinteä sähköasennus
pistorasiat, valaistus ym.
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0.6 kWh/päivä
max 1.8 kWh/päivä

1.3 kWh/päivä
max. 3.5 kWh/päivä

2.6 kWh/päivä
max. 7 kWh/päivä

1.3 – 2.6 kWh/päivä
max. 7 kWh/päivä

2.6 – 5.2 kWh/päivä
max. 14 kWh/päivä

Sopii laitteille: 1)
pienet sähkölaitteet
esim. valot, TV, tietokoneet..
kodinkoneet
esim. jääkaappi, mikro, pakastin ..
isot kodinkoneet ja työkoneet
esim. imuri, ketjusaha, sirkkeli
keskimääräinen energiantuotto/kesäpäivä 2) ja maksimi.
1)
2)

laitteiden tehon tarve ei kuitenkaan saa ylittää invertterin nimellistehoa
keskimääräinen päivätuotto huhti-syyskuun välisenä aikana (6 kk), 260Wp paneelilla.
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