Energianhallintaa vuodesta 2018

FOREMICAN KOLME
PÄÄTEHTÄVÄÄ

FOREMICA SOLAR
HOME

Ennustaminen
Foremica Solar
Home ennustaa
oman
aurinkosähköjärjestelmän tuoton ja
tulevan ostosähkön
hinnan.
Kodissa käytetään näin ollen aina edullisinta
ja vihreintä energiaa. Näin ollen Foremica
Solar Home säästää sähkölaskussa ja
vähentää kodin CO2-päästöjä.

Foremica Solar
Home-laitteeseen
voidaan yhdistää
aurinkovoimala,
sähköauton lataus,
lämpöpumppu,
vesivaraaja ja
sähkövarastot.
Liitettävissä myös
uima- tai poreallas.

Teknologia- ja valmistajariippumattomana
Foremica luo kodista energiaviisaan
kokonaisuuden liittämällä eri laitteet
saumattomasti yhteen. Foremica Solar
Home mm. joustaa sähköauton latausta, jos
sähköliittymä niin vaatii.

Säästäminen

Foremica Solar Home
tuo säästöjä
energianhinnassa,
myymällä
aurinkosähköä
verkkoon, kun se on
kannattavaa ja
välttämällä
sulakekoon
suurentamisen
tuomat korkeammat
siirtomaksut.

Yhdistämällä kodin energiankulutuksen
saumattomasti omaan energiantuotantoon ja
pörssisähköön saadaan säästöä jopa 47 %
energialaskussa.
Foremica Solar Homen päätehtävä on säästää
kodin energialaskuissa ja tasapainottaa
energiankulutusta.

Jos haluat:
olla mahdollisimman omavarainen
sähköenergian suhteen
hyödyntää aurinkosähköä omassa käytössä ja
näin lyhentää aurinkosähköjärjestelmän
takaisinmaksuaikaa
kuorman mukaan joustavan sähköauton
latauksen
hyödyntää edullisia sähkötunteja
varastoida energiaa esim. vesivaraajaan
seurata toimintoja Foremica Applikaation kautta

www.foremica.com

Yhdistäminen

Yksi säästön kohde on se, että kaikki edellä
mainittu voidaan hoitaa yhdellä laitteella.
Foremican toiminnot eivät vaadi säätämistä,
vaan järjestelmä tekee säädöt puolestanne.

Aurinko E4.0, Premium- aurinkosähköjärjestelmä +
Foremica Solar Home alk. 6879 € (sis. alv. 24 %)

AURINKO E4.0, PREMIUM
Aurinkovoimala omakotitaloihin ja sähköverkon piirissä oleville vapaa-ajan
asunnoille. Soveltuu kohteisiin joiden sähkönkulutus vuodessa
n. 11 000 – 24 000 kWh.
SUUNTAA-ANTAVA ARVIO TUOTOSTA
PARHAIMMILLAAN
Järjestelmän vuosituotto on Etelä-Suomessa
parhaimmillaan n. 3600 kWh, kun aurinkopaneelit on
suunnattu etelään n. 30 asteen kulmassa, paneelit eivät
varjostu ja ovat vapaana lumesta.
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Suuntaa antava laskennallinen tuotto, paneelit optimikulmassa.

TUOTETIEDOT
Laitetoimituspaketti
• Verkkoinvertteri kolmivaiheinen Fronius Symo S 3.7 kW
(3~) (Light - versio ei sisällä tietoliikennekorttia, joka
saatavilla optiona.)
• Aurinkopaneeliteho 4000 Wp, Tier 1 aurinkopaneelivalmistaja Suntech STP400S-C54/Umh,
10 kpl * 400 Wp, monokide, half-cut
• Aurinkopaneelien pinta-ala n. 20 m2, yhden
aurinkopaneelin koko 1134 mm * 1724 mm
• Kattoasennusjärjestelmä lappeen myötäiseen
asennukseen takuuehtojen edellyttämällä 10 cm
jäähdytystilalla
• Kattokiinnikkeet saumattu pelti-, profiilipelti-, aaltopelti-,
tiili- ja huopakatoille
• Asennus- ja käyttöohjeet sekä EN50438 standardin
edellyttämät varoitustarrat
Avaimet käteen asennus sisältää lisäksi
• Aurinkokaapelit, liittimet, turvakytkin ja sulake
• Aurinkopaneelien asennus ja kaapelivedot
• Sähkötyöt ja sähköasennuksen pientarvikkeet
• Verkkoonliityntäilmoitus

Half-cut tekniikalla
lisäetua ja -tuottoa

Aurinkopaneelien tuottoon vaikuttavat mm.
asennussuunta ja -kulma, varjostuminen sekä
kuukausittaiset ja vuotuiset vaihtelut.*
Aurinkopaneelit eivät ole kovin tarkkoja
asennussuunnasta tai -kulmasta. Alla suuntaa-antavasti
asennuskulman ja suuntauksen vaikutus tuottoon.
Kulma

Tuotto

Suuntaus

Half-cut aurinkopaneelin kennot
on leikattu kahtia, mikä parantaa
aurinkopaneelin hyötysuhdetta,
suorituskykyä ja kestävyyttä.

Tuotto

10

90.0 %

Itä

75.5 %

20

95.7 %

Kaakko

92.5 %

30

99.1 %

Etelä

100.0 %

40

100.0 %

Lounas

93.9 %

50

98.4 %

Länsi

77.7 %

60

94.4 %

90

69.3.1 %

Half-cut aurinkopaneelissa syntyy
vähemmän hukkalämpöä, siinä
on pienemmät varjostushäviöt
ja puolitettu kenno kestää
pienemmän kokonsa johdosta
paremmin mekaanista rasitusta.

Yhden aurinkopaneelin koko on 1134 mm * 1724 mm
*Finnwind Oy ei ole vastuussa, eikä voi taata vuotuista toteutuvaa
energian tuotantomäärää.

Aurinkovoimala saatavilla haluttaessa myös mustalla aurinkopaneelilla
tai lasi-lasi paneelilla.

Finnwind Oy, Koiranojanrinne 4 A, 33880 Lempäälä
Puh. 010 574 3540
Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv 24 %)

myynti@finnwind.fi
https://finnwind.fi

AURINKOPANEELIEN
ASENNUS PELTI- TAI
HUOPAKATOLLE

Laatua kilpailukykyiseen
hintaan

Pelti- ja huopakaton asennuksissa
käytetään tavanomaisia
kattokiinnikkeitä pidempää 1.5
metriä pitkää FS-H kattokiinnikettä.
Saumatun peltikaton asennuksissa
kattokiinnikkeellä kiinnitytään
saumapellin lukkosaumaan
ilman tarvetta pellin läpi
ruuvikiinnitykseen.
Profiili-, aaltopelti- ja huopakatoilla
kiinnitysruuvien tiivistykseen
käytetään tavanomaisia
tiivistekumeja laadukkaampaa
EPDM kaksoiskumitiivistettä, joka
varmistaa katon vuotamattomuuden.

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

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

FS-H tiilikattokiinnike ei jää
painamaan kattotiiliä ja se siirtää
lumen aiheuttamat kuormat
turvallisesti kattotuoleille.

FS-H tiilikattokiinnike vie
aurinkopaneelien päälle
kerääntyvän lumen aiheuttamat
kuormat hallitusti suoraan
kattotuoleille kattotiilien välistä.
FS-H kattokiinnike ei kuormita
kattotiiliä eikä riko tiilille tarkoitettuja
kevyempiä ruoteita.

TAKUUEHTOJEN
EDELLYTTÄMÄ 10 CM
JÄÄHDYTYSTILA
Aurinkopaneelien lämpötilan
nousu heikentää merkittävästi
energiantuottoa ja lyhentää
aurinkopaneelien elinikää.
Paneelivalmistajien ohjeiden
mukainen noin 10 cm jäähdytystila
paneelin alla antaa paneeleille
pidemmän eliniän ja lisää
energiantuottoa.

Apuruoteeseen kiinnitetty
kattokiinnike estää myös
paneelikentän nousemisen
tuulen imuvaikutuksesta.

C

o

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.

FS-H asennusjärjestelmässä
aurinkopaneelit asennetaan
Eurokoodien edellyttämällä 4
pisteen kiinnityksellä paneelin
pitkiltä sivuilta.
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AURINKOPANEELIEN
TILANTARVE
KATTOASENNUKSESSA

Minimietäisyys katon harjalle tai esteeseen
kuten savupiippuun tai ilmastointiin
Minimi vapaa laipepituus:
1 paneelirivin asennuksessa = 2800 mm
2 paneelirivin asennuksessa = 4500mm
3 paneelirivin asennuksessa = 6200 mm
3 paneelirivin asennuksessa = 7900 mm

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

300 mm

300 mm

Minimietäisyys
matalaan
esteeseen, kuten
lapetikkaat, lumieste
tai matala ilmastointi

800 mm

500 mm

Minimietäisyys
lumiesteeseen
tai räystääseen

Minimietäisyys päätyräystääseen tai
korkeaan esteeseen, kuten piippu
tai korkea ilmastointihormi

5750 mm

2x5

5750 mm

5750 mm

1750 mm

Muut kuin kuvan mukaiset
paneelikenttäasennukset tehdään
lisätyönä. Mikäli katon lappeet ovat
itään ja lähteen, aurinkopaneelit
voidaan asentaa kahdelle eri
lappeelle siten, että pienemmässä
ryhmässä täytyy olla vähintään
seitsemän paneelia.

Aurinkopaneelit, 10 kpl

3500 mm

TAVANMUKAISEN
ASENNUKSEN
PERUSRYHMITTELYT JA
PANEELIEN TILANTARVE

2 kenttää 1 x 5

11500 mm
1750 mm

1 x 10

INVERTTERIN VAATIMA
TILA
Invertterille valitaan asennuksen
yhteydessä paras mahdollinen
sijoituspaikka. Invertteri voidaan
sijoittaa vaihtoehtoisesti sisälle
esim. tekniseen tilaan tai räystään
alle ulos.

Finnwind Oy, Koiranojanrinne 4 A, 33880 Lempäälä
Puh. 010 574 3540
Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv 24 %)

myynti@finnwind.fi
https://finnwind.fi

