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Kauttamme saat aurinkosähköjärjestelmän  
Avaimet käteen -periaatteella!

Aurinkopaneeli ottaa luonnon energian talteen

SÄHKÖÄ AURINGOSTA



Aurinkosähkö on päästötöntä, uusiutuvaa energiaa. Aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö korvaa verkosta ostetun sähkön. 
Sen avulla voidaan lämmittää rakennusta tai käyttövettä sekä käyttää kodinkoneita ja valaisimia. Aurinkosähkö nostaa 
merkittävästi omavaraisuusastetta ja kiinteistön arvoa. Se on tehokas tapa välttää nousevia sähkön siirtomaksuja, jotka 
muodostavat ison siivun sähkölaskusta. 

Aurinkosähköjärjestelmät ovat tulleet jäädäkseen ja ne ovat jo nyt kannattava sijoitus monelle yritykselle ja omakotitalo-
asujalle. Aurinkosähkön tuottaminen on ympäristöystävällistä ja sen hyödyntäminen pienentää hiilijalanjälkeä. 
Aurinkosähkön käyttäjänä olet edelläkävijä ja se on vastuullinen teko tuleville sukupolville.

AURINKOSÄHKÖLLÄ 
EKOTEKO
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    Aurinkopaneelit keräävät auringon valoa. 
    Invertteri muuttaa paneelien tuottaman tasasähkön 
    vaihtosähköksi, joka sopii kodin sähkölaitteisiin.
    Aurinkosähköjärjestelmä kytketään talon  
    sähköpääkeskukseen.
    Ylimääräinen sähkö siirtyy sähköverkkoon.  
    Sähköyhtiösi hyvittää myydyn sähkön sähkölaskussasi.
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KAIKKIIN KIINTEISTÖIHIN ILMAISTA SÄHKÖÄ 
AURINGOSTA
Aurinkosähkö soveltuu kesämökeistä teollisuuskohteisiin. Elfin tarjoaa viimeisimmät sovellukset kotiin, taloyhtiöille, teollisuuteen, 
yrityksille ja julkisen sektorin tarpeisiin. Suosittujen aurinkopaneelien ja aurinkosähköjärjestelmien avulla ilmainen luonnon 
energia kerätään tehokkaasti talteen. Aurinkoenergian asiantuntijana löydämme kokonaisedullisimman ratkaisun kohteeseesi. 
Kumppaninamme aurinkosähköjärjestelmissä toimii Onninen Oy, jonka aurinkopaneelivalikoimasta löytyvät kaikenkokoiset ratkaisut. 

Aurinkosähköjärjestelmä muodostuu sarjaan kytketyistä aurinkopaneeleista, jotka suunnataan optimaalisesti auringonvaloa kohti. 
Kun tasasähköä tuottava aurinkosähköjärjestelmä liitetään suoraan yleiseen sähköverkkoon, on invertterin avulla aurinkopaneelin 
tuottama tasasähkö muunnettava vaihtosähköksi. Aurinkosähköjärjestelmä on käyttäjälle huoleton ja se toimii automaattisesti. 
Käyttäjä kuluttaa ensisijaisesti paneelien tuottamaa sähköä ja jos se ei riitä, tarvittava sähkö saadaan sähköverkosta.

Aurinkosähkön mahdollisuudet Suomessa
Aurinkopaneeleilla voidaan tuottaa energiaa helmi-marraskuun 
välisenä aikana. Suoran säteilyn lisäksi paneelit tuottavat energiaa 
myös hajasäteilystä pilvisellä säällä sekä heijastumina lumihangesta ja 
veden pinnasta. 

Meillä pohjoisessa eduksi on myös viileä ilmasto, joka nostaa aurinko-
paneelien hyötysuhdetta, sillä kuuma paneeli ei tuota energiaa yhtä 
tehokkaasti.

Paneelien suuntaus etelään on energiantuotoltaan paras, mutta 
poikkeamat kaakon tai lounaan ilmansuuntiin eivät vielä merkittävästi 
vähennä tuottoa. Mikäli paneelit on suunnattu itään päin saadaan 
energiaa aamupäivällä ja länteen päin suunnattuna energiaa saadaan 
iltapäivällä.

Kesäkuukausien aikana aurinkoenergia tuottaa enemmän kuin 
taloutesi kuluttaa. Silloin ylituotanto myydään automaattisesti 
sähköyhtiöllesi, joka hyvittää summan sähkölaskussasi.

Lämpötilan vaikutus paneelin tehoon. 100 % teho saavutetaan noin 
25 asteen lämpötilassa, kylmemmässä paneelin teho kasvaa.
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Aurinkosähkö sopii monensuuntaisille katoille, tuottoprosentti 
vaihtelee laipion suunnan ja paneelin kallistuskulman mukaan.
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AURINKOENERGIAN VALJASTAMINEN 
ENERGIALÄHTEEKSI YLEISTYY 
VAUHDILLA.



AURINKOPANEELIEN 
ASENNUS
Aurinkopaneelit asennetaan yleensä katolle, jossa ne ottavat auringonsäteet talteen parhaassa mahdollisessa asennossa. 
Järjestelmien asennus on yksinkertaista ja jokaiselle kattotyypille löytyy oma ratkaisunsa.

• Paneelien asennuksessa kannattaa valita tontin aurinkoisin paikka. Varjostavat puut heikentävät järjestelmän energiantuottoa. 

•  Aurinkopaneelit kannattaa suunnata etelään 40-45 asteen kulmaan. Paneelit voi asentaa myös seinään tai maahan.    
 Varmista ettei räystäs varjosta paneeleita.

Katon materiaali ja rakenne vaikuttavat välillisesti järjestelmän hankintaan ja sen asentamiseen menevään aikaan. 
Tiilikatto on vaativimmasta päästä, koska tiiliä on yleensä hiottava, jotta paneelit voi kiinnittää niihin.

Kiinnitä huomiota myös kiinnikkeisiin. Jokaiselle kattomateriaalityypille on omat kiinnikkeensä.

Ammattilaisemme 
auttavat järjestelmän 

valinnassa.

Aurinkosähköjärjestelmän asennukseen vaikuttaa kattomateriaali

SUOMESSA ASENNETTUJEN 
AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN 
MÄÄRÄN ENNUSTETAAN KASVAVAN 
VOIMAKKAASTI.



Investoinnit edellyttävät oikeaa tietoa ja osaajan 
taitoja. Hyvän ja kohteeseen sopivan laitteiston 
hankkiminen edellyttää asiaan paneutumista ja 
perehtymistä.

Keskeisiä huomioitavia asioita ovat huolellinen 
esisuunnittelu ja järjestelmän oikea mitoitus. 
Paneelien sijoittamista on suunniteltava, jotta ei 
tule ongelmia muiden jo valmiiksi katolla olevien 
järjestelmien suhteen. 

Alkukartoitus vastaa kysymyksiisi
 • Miten taloni sopii aurinkosähkön tuottoon? 
 • Minkä kokoinen järjestelmä sopii tarpeisiini?  
 • Miten aurinkosähköjärjestelmä toimii?  
 • Mitä hyötyä aurinkosähköstä on? 
 • Alkukartoituksen jälkeen saat kohteeseesi  
    mitoitetun järjestelmäkuvauksen tarjouksineen.

MINUSTAKO MINUSTAKO 
SÄHKÖNTUOTTAJA?SÄHKÖNTUOTTAJA?

Hanki kauttamme vaivattomasti rahoitus!

TOIMI NÄIN TOIMI NÄIN 

Ota yhteyttä

Tehdään alkukartoitus

Työn tilaus

Lopputarkastus

Käyttöönopastus

Ota yhteyttä Elfin -
sähköalan ammattilaiseen 
www.elfin.fi 

Aloitamme työn aikataulun 
mukaisesti ja toteutamme  
urakan sovitusti

Käydään läpi
• tarve
• kohteeseen soveltuva ratkaisu
• työhön kuluva aika

Ennen työn luovutusta  
tehdään tarvittavat tarkistukset 
ja mittaukset sekä laaditaan 
käyttöönottopöytäkirja

Opastetaan ja ohjeistetaan 
laitteen käytössä

JÄRJESTELMÄN AVULLA 
HYÖDYNNÄT AURINGON SÄTEILY-
ENERGIAN JA TUOTAT ITSE 
ENERGIAA.



Aurinkosähköpaketit sisältävät kaikki  
järjestelmän vaatimat komponentit
• Aurinkopaneelit 
• Invertteri (3 kW:n järjestelmistä ylöspäin saatavilla 3-vaiheisena) 
• Asennusjärjestelmä harjakatolle (saatavilla järjestelmät myös            
 tasakatolle, maahan tai rakennuksen julkisivulle) 
• PV-kaapelit, 4-6 mm² 
• PV-kaapelin liittimet MC-4

Teho (kWp) Paneelit (kpl)
Vuosituottoarvio  
Etelä-Suomessa (kWh)

Pinta-ala (m²)

1,71 6 1454 11,0
2,85 10 2423 17,0
3,42 12 2907 21,0
5,70 20 4845 35,0
9,12 32 7752 57,0
11,4 40 9690 70,0

Pakettiesimerkkejä 285 kWp paneelilla

VALMIITA PAKETTEJA  
ERI TEHOLUOKISSA
Kaikki paketit ovat sähköverkkoon kytkettäviä
•  Valmiit paketit sisältävät paneelien ja invertterin lisäksi kattoasennustelineet ja kaapelit.

•  Mahdolliset ylijännitesuojat ja turvakytkimet mitoitetaan paketteihin tarvittaessa. 

Aurinkopaneelien tehontuottotakuu on 25 vuotta, ja senkin jälkeen tuottavuus maksimikapasiteetista on vähintään 80 %. 
Materiaalitakuu on 10 vuotta.

Aurinkosähköjärjestelmän ylläpito on helppoa. Komponentit on valmistettu kestävistä materiaaleista, eivätkä ne sisällä 
kulutusosia, joita tarvitsisi erikseen huoltaa tai vaihtaa.

Valikoimistamme löytyvät myös OFF GRID -järjestelmät. 

VALIKOIMASSA MYÖS LASILASI- 
SEKÄ HALF CUT -PANEELIT



HUOLTO JA  
KESTÄVYYS
Aurinkopaneeli on rakenteeltaan kestävä, mutta suuret mekaaniset rasitukset kuten taivuttelu tai paneelin päällä kävely 
voivat rikkoa paneelin. Jos aurinkopaneelin pintaan tulee reikä, kohta tulee paikata välittömästi esimerkiksi silikonilla,  
jotta vesi ei pääse aurinkopaneelin rakenteisiin. 

Aurinkosähköjärjestelmä on lähes huoltovapaa. Aurinkopaneelien puhdistamiseenkin riittää usein pelkkä sade. Yleensä 
paneelit pysyvät puhtaana itsestään, mikäli paneelien kulma on vähintään 15 astetta. Pölyn ja lian heikentäessä paneelien 
tehoa ja toimintaa niitä voi pyyhkiä vedellä tai miedolla pesuaineliuoksella keväällä ja syksyllä. 

Kannattaa kuitenkin huomioida, että vahvoja pesuaineita, mekaanista hankausta ja painepesuria tai muita työkaluja 
kannattaa välttää, jottei paneeleihin synny vaurioita. Pakkasella tai kelissä, jolloin on riski paneelien jäätymiselle, ei 
suositella paneelien pesemistä. Lumen voi harjata aurinkopaneelin pinnalta pehmeällä harjalla pois.

NYKYAIKAINEN LAADUKAS  
AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄ ON  
PITKÄIKÄINEN SIJOITUS.

LÄHES HUOLTOVAPAA

KESTÄVÄ RAKENNE



Testaa 
ja totea 
hyväksi!

Paketti 1 / 4,0 kW
KOODI: CJJ901

Paketti 2 / 5,36 kW
KOODI: CJJ902

x 14 x 16

Asennusvalmis aurinkosähköpaketti hybridi-inverterillä.
Hybridi-ominaisuus tuo järjestelmälle monipuolisuutta, kun siihen voidaan lisätä energiavarasto tarvittaessa.  

Laadukkaat aurinkopaneelit pitävät huolen, että energiaa virtaa myös jatkossakin.
Lisäksi Kostal Smart Energy Meter antaa reaaliaikaisen tiedon aurinkosähkön tuotosta sekä kiinteistön  
kulutuksesta. Tämä auttaa optimoimaan aurinkosähkön omaa kulutusta ja ottamaan kaiken hyödyn irti 

järjestelmästä! Pakettiin lisättävä kattokiinnikkeet halutun kattotyypin mukaisesti.

TUOTE SAP Määrä
TILAA KOODILLA: CJJ901
PV PANEELI SOLARWATT, ECO 60M 285W CHD027 14
PV INVERTTERI KOSTAL,PLENTICORE PLUS 4.2 CGZ910 1
TURVAKYTKIN DC, 2-NAPAINEN, KATKO CAJ434 1
TURVAKYTKIN AC, 8 KW AAI965 1
DC-KAAPELI 6MM2, PUNAINEN /METRIÄ CAG064 25
DC-KAAPELI 6MM², MUSTA /METRIÄ CAG067 25
MC4-PIKALIITIN, WEIDMULLER, EI TARVITSE TYÖKALUA CDL815 1
PV KATTOKIINNIKE ORIMA, EASY RAIL 40X40 3,1M CHA068 12
PV KATTOKIINNIKE ORIMA, EASY RAIL LIITOSPALA 40X40 CHA071 8
PV KIINNIKE ORIMA ER PÄÄTYKIIN. 40MM MUSTA 8KPL CIQ314 1
PV KIINNIKE ORIMA,ER KESKIKIIN. 40MM MUSTA 10KPL CIQ316 3
PV KOSTAL SMART METER,ENERGY CHG150 1
PV TARVIKE AURINKOSÄHKÖ MERKINTÄTARRAT CIQ158 1

TUOTE SAP Määrä
TILAA KOODILLA: CJJ902
PV PANEELI TRINASOLAR, MONO 335W HC CJE105 16
PV INVERTTERI KOSTAL, PLENTICORE PLUS 5.5 CGZ909 1
TURVAKYTKIN DC, 2-NAPAINEN, KATKO CAJ434 1
TURVAKYTKIN AC, 8 KW AAI965 1
DC-KAAPELI 6MM², PUNAINEN /METRIÄ CAG064 25
DC-KAAPELI 6MM², MUSTA /METRIÄ CAG067 25
MC4-PIKALIITIN, WEIDMULLER, EI TARVITSE TYÖKALUA CDL815 1
PV KOSTAL SMART METER,ENERGY CHG150 1
SOLID RAIL 3,25 M CIT072 12
SOLIDRAIL JATKO CHV287 8
PV KATTOKIINNIKE K2,PÄÄTYKIINNIKE MUSTA 32-42MM CHV291 8
PV KATTOKIINNIKE K2,KESKIKIINNIKE MUSTA 32-42MM CHV292 28
PV TARVIKE AURINKOSÄHKÖ MERKINTÄTARRAT CIQ158 1

Tehopaketti pieneen tilaan!  
Uudet Trinan 335W aurinkopa-
neelit ovat saapuneet ja luovut-
tavat entistä enemmän tehoa 
hybridi-inverterille.

Saksalaisen 
Solarwatin  
huippupaneeli!

HYBRIDI!
ESIMERKKEJÄ 
AURINKOSÄHKÖPAKETEISTA



HANKINNAN MUISTILISTA

NYRKKISÄÄNTÖJÄ
• 1 kWp tuottaa 850 kWh / a 
• 1 kWp paneeleita vaatii 7 m² kattopinta-alaa    
 (tasakattoasennuksessa 10 m²) 
• Aurinkosähköllä voidaan tuottaa n. 20-30 %  
 kiinteistön vuosikulutuksesta, ilman varastointia.

JÄRJESTELMÄKOON MITOITUS
• Jos vuosikulutus 25 000 kWh  
• Järjestelmän koko 6 kWp (25 000 kWh*25 %) 
• 6 kWp järjestelmän tuotto 6 x 850 kWh =  
 5100 kWh

Näin hoidat hankintasi  
vaivatta Elfin-rahoituksella:
• Ensimmäinen kuukausi täysin koroton ja kuluton
• Rahoitus 1 000 – 25 000 € 
•  Joustava takaisinmaksuaika
• Edullinen korko OP Prime + 6,25%-yks.*
• Tilinhoitopalkkio 7 €  / kk
• Ei avaus- tai järjestelypalkkiota
• Ei uutta luottokorttia
• Voit saada kaksi maksuvapaata kuukautta vuosittain
• Voit maksaa koko luoton kerralla pois ilman lisäkuluja
• Vakituisen asuntosi rakennus- ja peruskorjaushankintoihin  
 liittyvistä koroista voit hakea verovähennyksiä.  
 Säilytä lähete tai kuitti verottajaa varten.

5 000 € 10 000 € 15 000 € 20 000 € 25 000 €

3 v. 165 € 330 € 495 € 660 € 825 €

4 v. 140 € 280 € 420 € 560 € 700 €

5 v. 105 € 210 € 315 € 420 € 525 €

6 v. 85 € 170 € 255 € 340 € 425 €

ESIMERKKEJÄ LAINASUMMISTA JA KK-ERISTÄ

KoKEILE RAhoITUS-
LASKURIAMME
oSoITTEESSA:
www.elfin.fi

Oheisessa taulukossa olevat maksuajat vuosina eivät ole täsmällisiä,  
tarkemmat maksuajat saadaan hakemusta tehtäessä.  

*KSL:n mukaisesti laskettavaa todellinen vuosikorko tyypilliselle 10 000 euron luotolle  
75 kuukauden takaisinmaksuajalla on 8,03 % (4/2016) ja kokonaisluottohinta 12.624,16 € koron ollessa 
6,50 % (08/2018). Rahoituksen myöntää OP-Yrityspankki Oyj, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki.

€
HAE RAHOITUSTA  
HELPOSTI OSOITTEESSA  
www.elfin.fi

KUN TILAAT 
AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN  
ELFIN-URAKOITSIJALTA, SAAT  
VARMASTI LAADUKKAAN TUOTTEEN

MUISTA  
KOTITALOUS- 
VÄHENNYS

Näin hoidat hankintasi  
vaivatta Elfin-rahoituksella:
• Ensimmäinen kuukausi täysin koroton ja kuluton
• Rahoitus 1 000 – 25 000 € 
•  Joustava takaisinmaksuaika
• Edullinen korko OP Prime + 6,25%-yks.*
• Tilinhoitopalkkio 7 €  / kk
• Ei avaus- tai järjestelypalkkiota
• Ei uutta luottokorttia
• Voit saada kaksi maksuvapaata kuukautta vuosittain
• Voit maksaa koko luoton kerralla pois ilman lisäkuluja
• Vakituisen asuntosi rakennus- ja peruskorjaushankintoihin  
 liittyvistä koroista voit hakea verovähennyksiä.  
 Säilytä lähete tai kuitti verottajaa varten.

5 000 € 10 000 € 15 000 € 20 000 € 25 000 €

3 v. 165 € 330 € 495 € 660 € 825 €

4 v. 140 € 280 € 420 € 560 € 700 €

5 v. 105 € 210 € 315 € 420 € 525 €

6 v. 85 € 170 € 255 € 340 € 425 €

ESIMERKKEJÄ LAINASUMMISTA JA KK-ERISTÄ

KoKEILE RAhoITUS-
LASKURIAMME
oSoITTEESSA:
www.elfin.fi

Oheisessa taulukossa olevat maksuajat vuosina eivät ole täsmällisiä,  
tarkemmat maksuajat saadaan hakemusta tehtäessä.  

*KSL:n mukaisesti laskettavaa todellinen vuosikorko tyypilliselle 10 000 euron luotolle  
75 kuukauden takaisinmaksuajalla on 8,03 % (4/2016) ja kokonaisluottohinta 12.624,16 € koron ollessa 
6,50 % (08/2018). Rahoituksen myöntää OP-Yrityspankki Oyj, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki.

€



Kauttamme niin isot kuin pienet aurinkosähköjärjestelmät - 
räätälöimme kohteeseesi soveltuvan ratkaisun
Pyydä Elfinin aurinkosähköön erikoistunut jäsenliike apuun. Sillä varmistat, että laitteet saadaan paikoilleen oikein ja  
niistä saadaan paras mahdollinen teho. Kartoitamme ja toimitamme tarpeisiin sopivan aurinkosähköjärjestelmän avaimet käteen 
-periaatteella aina laitteiden hankinnasta asennukseen asti - siihen pisteeseen, että järjestelmä alkaa tuottaa sähköä.

AURINKOSÄHKÖHANKINNOISSA 
TARVITAAN AMMATTILAISTA

Taloyhtiö – kiinteistösähkölasku pienemmäksi
Aurinkosähköjärjestelmät soveltuvat mainiosti myös taloyhtiöön. Edullinen sähköntuotanto,  
kiinteistön arvon nousu ja hankinnan vaivattomuus Elfinin kautta ovat hyviä syitä ryhtyä tuottamaan  
aurinkosähköä. Taloyhtiöissä aurinkosähköä käytetään ns. kiinteistösähkön tuotantoon. Tällä 
tarkoitetaan esimerkiksi rappukäytävien, hissien, pihavalaistuksen, pyykkituvan ja sähköautojen 
latausta.

Vaivattomasti kotiin tai mökille
Omakotitalossa tai kesämökeillä aurinkosähköjärjestelmä voidaan liittää sähköverkkoon, tai se voi 
toimia itsenäisenä järjestelmänä. Vaivattomasti myös rahoitettuna.

Helposti yrityksille ja maatalouteen
Aurinkosähköjärjestelmällä voidaan kattaa iso osa yrityksesi kiinteistösähköstä ja muusta tarvit-
tavasta sähköntarpeesta. Laadukkaalla aurinkosähköjärjestelmä tavoitetaan tehokas aurinko- 
energian keruu sekä säästetään käyttökustannuksissa. Aurinkosähköjärjestelmä sopii teollisuuden, 
liikehuoneistojen, myymälöiden, toimistojen ja muiden toimitilojen lisäksi mainiosti myös maatalou-
syrittäjien tarpeisiin.



Kysy ja tilaa aurinkosähkökartoitus  
paikalliselta Elfin-urakoitsijalta! 
Kauttamme onnistuvat niin pienet kuin suuret asennukset yrityksille, kotitalouksille ja mökille. Me hoidamme niin 
arkiset pikkurutiinit kuin laajemmat urakat vaivattomasti vaikka rahoituksella. 

Modernit ratkaisut
Energiatehokkaat ja nykyaikaiset ratkaisut luovat koteihin ja toimistoihin viihtyvyyttä ja apua arkipäivään 
– olivat kyseessä sitten sähkön kulutukseen liittyvät ratkaisut tai omaan sähköntuotantoon hyödynnettävät 
aurinkosähköjärjestelmät.   

AMMATTILAISEN KANSSA ASIOINTI 
ON AINA EDULLISINTA

Elfin-ketju
Elfin  –  sähköalan ammattilainen on luotettava yhteistyökumppani jokaiselle ympäri Suomen. Elfin-ketjuun kuuluu 
yli 240 itsenäistä sähköurakoitsijaa, joten olemme aina lähelläsi. Aurinkopaneelien avulla saat luonnon energian 
talteen. Elfin-urakoitsija tietää, mikä on kokonaisedullisin ja asiakasta parhaiten palveleva ratkaisu.

Elfin-ketjun kumppanina johtavien tuotteiden hankinnassa on Onninen Oy, jolla on yli 40 vuoden kokemus 
sähkötarvikekaupasta Suomessa.



Hyödynnä paikallista sähköalan ammattilaista

Ota yhteyttä lähimpään Elfin-urakoitsijaan

www.elfin.fi
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elfin.fi

YHTEYDENOTTO
Katso lähin  

Elfin-jälleenmyyjäsi  
www.elfin.fi  

ja soita! 

SUUNNITTELU 
Kerro meille, mitä toivot.  

Me huolehdimme  
ratkaisujen  

toimivuudesta ja  
taloudellisuudesta.

TOTEUTUS
Ammattitaitoinen  
asennus takaa sen,  

että laitteet ja ratkaisut 
toimivat turvallisesti ja  

luotettavasti.

LUOVUTUS
Ennen työn luovutusta  

tehdään tarvittavat  
tarkistukset ja mittaukset 
sekä laaditaan käytöön- 

ottopöytäkirja.


