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KARHU VOIMAN AURINKOPANEELIPAKETTI

PERUSTOIMITUKSEN SISÄLTÖ
• Asennuksen suunnittelu paikan päällä kohteessa erillisellä katselmointikäynnillä

• Asiakkaan sähkönkäytön kartoitus optimaalisen aurinkopaneelipaketin määrittelemiseksi

• Aurinkosähköpaneelien asennus lappeen myötäisesti normaaleille kattomateriaaleille (saumattu pelti-, profiili-

pelti-, aaltopelti-, tiili- ja huopakatot)

• Kaapeleiden pintavedot tai vedot valmiita putkivetoja pitkin

• Enintään 2 kpl läpivientejä

• Turvakytkimien ja invertterin seinäasennus

• Enintään kolmen sulakepaikan lisääminen sähkökeskukselle

• Yleistietoilmoitus verkkoyhtiölle (verkkoon liityntäilmoitus)

• Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus ja käyttöön opastus

• Luovutuspiirustukset

Karhu Voima Oy:n peruspakettien alkaen-hinnat ovat sellaisille asennuskohteille, jotka on kytketty  

sähköverkkoon – akullisten pakettien osalta tarjous annetaan vasta ennakkokatselmuksen pohjalta.

Asennuksen edellytyksenä on, että

• Asennuskohteen katolla on riittävästi tilaa aurinkopaneeleille

• Katolle on esteetön pääsy ja talon rakenteet mahdollistavat normaalin, turvallisen asennuksen

• Katon kaltevuuskulma on alle 30 astetta

• Kohteessa on maadoitus

• Asennus ei vaadi maakaapeliuran tai muiden maanrakennustöiden suorittamista

• Invertterille on riittävästi soveltuvaa tilaa sisätiloissa (invertterin koko enintään n. 65 x 40 cm)

Asennuskohde sijaitsee Haminan, Kotkan, Pyhtään, Loviisan, Miehikkälän tai Virolahden kuntien alueella tai Kou-

volan keskustaajamassa tai sen eteläpuolella sellaisella sijainnilla, että kohteen läheisyyteen pääsee normaaleja 

teitä pitkin pakettiautolla ilman erikoisjärjestelyjä.

Kattomateriaali on tavanomainen, kuten esimerkiksi saumattu pelti-, profiilipelti-, aaltopelti-, tiili- tai huopakatto.

ASENNUSKOHTEESTA
Karhu Voima Oy:n peruspakettien alkaen-hinnat ovat sellaisille asennuskohteille, jotka on kytketty sähköverkkoon 

– akullisten pakettien osalta tarjous annetaan vasta ennakkokatselmuksen pohjalta.

Asennuskohde sijaitsee Haminan, Kotkan, Pyhtään, Loviisan, Miehikkälän tai Virolahden kuntien alueella tai Kou-

volan keskustaajamassa tai sen eteläpuolella sellaisella sijainnilla, että kohteen läheisyyteen pääsee normaaleja 

teitä pitkin pakettiautolla ilman erikoisjärjestelyjä.

Kattomateriaali on tavanomainen, kuten esimerkiksi saumattu pelti-, profiilipelti-, aaltopelti-, tiili- tai huopakatto.

LAITTEET JA TARVIKKEET
Aurinkopaneelipaketin laitteet ja tarvikkeet 

jotka kuuluvat aurinkopaneelipaketin alkaen-hintaan:

Aurinkopaneelit

• Euroopassa valmistetut aurinkopaneelit

• Yhden aurinkopaneelin teho 260 Wp, pinta-ala 1,0 x 1,7 m2 ja paino n. 20 kg
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Paneelien lukumäärä

• Aurinko Mökki - 2 kpl*

• Aurinko S - 8 kpl

• Aurinko M - 12 kpl

• Aurinko L - 20 kpl

Verkkoinvertteri

• Mökkipaketti - Yksivaiheinen IP21, jossa verkkoliityntä (RJ-45-pistoke) vakiona

• Pientalopaketti 3kWp - Kolmivaiheinen IP21, jossa verkkoliityntä (RJ-45-pistoke) vakiona

• Pientalopaketti 5kWp - Kolmivaiheinen IP21, jossa verkkoliityntä (RJ-45-pistoke) vakiona

Muut tarvikkeet

• Kattoasennustelineet lappeen myötäiseen asennukseen, kattokiinnikkeet valitaan katemateriaalin 

mukaan: saumattu pelti-, profiilipelti-, aaltopelti-, tiili- ja huopakatot

• Aurinkokaapelit, liittimet, turvakytkin

• EN50438-standardin edellyttämät varoitusmerkinnät

• Välttämättömät ja tavanomaiset sähkötarvikkeet (erikoistarvikkeet sovitaan erikseen)

• Mahdolliset akkujärjestelmät eivät kuulu peruspakettiin

*Aurinko Mökki sisältö:

Voimalatarvikkeet:

 – kaksi paneelia 260Wp , mitat 40 x 990 x 1 650 mm, Tehontuottotakuu 25 vuotta / 80%

 – Invertteri Steca Solarix PI 1100 24V DC 1000W

 – Säädin PV Solar Steca PR 12/24V 20A

 – 4 kpl akkuja AGM 12V 

Soveltuu vapaa-ajanasuntoihin joissa maksimi tehontarve ei hetkellisestikään saa ylittää 2500 W ja 

jatkuva tehontarve maksimi ei ole ylitä 1000 W ( 1300VA).

Asennukset ja ryhmäjohdot:

 – Sisältää voimalan asennettuna ja käyttöönotettuna

 – Kaksi 230V pistorasiaa vikavirtasuojilla asennettuna 7 m kaapelia /piste

TAKUU
Aurinkopaneeleilla on 12 vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheille ja 

25 vuoden tehotuottotakuu, invertterillä on seitsemän vuoden takuu.

LISÄKUSTANNUKSIA AIHEUTTAVAT TEKIJÄT
Jos paneeleita ei henkilövoimin saada nostettua katolle turvallisesti ilman nostoautoa (käytännössä, 

jos telineitä ei voida rakentaa tai jos pakettiautoa ei voida ajaa telineeksi asennuskohteen räystään alle 

tai jos katto on poikkeuksellisen korkea) - lisähinta n. 200–400 € paketista riippuen

Mahdollisten muiden normaaliasennuksesta poikkeavien lisätöiden hinnasto:

• Suunnittelu 75 €/h, (Alv 24%), mahdolliset keskusten uusimiset, jakelumuutokset jne.

• Asennustyö 55 €/h, (Alv 24%)

• Nostoauto 74 €/h, (Alv 24%)

Karhu Voima antaa asiakkaalle lopullisen hintatarjouksen paikan päälle tehdyn  

katselmointikäynnin jälkeen.
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karhuvoima.fi 
asiakaspalvelu@karhuvoima.fi  
020 619 8000


