


Aurinkosähköjärjestelmän 
toimintaperiaate



Fronius tarjoaa aurinkosähköratkaisuja tuleviin
auringonnousuihin vuosikymmenien ajaksi.

Fronius on Itävaltalainen perheyritys, jolla on pitkät
perinteet tehoelektroniikassa. Solar Energy Division on 
toiminut aurinkosähköalalla jo vuodesta 1992.

Vuonna 1945 esitellystä ensimmäisestä akkulaturista
lähtien Fronius on asettanut maailmanlaajuisia
standardeja innovaation, laadun ja 
tehonmuuntamisen alalla.

https://www.youtube.com/watch?v=rbgy1yna5xM

Auta meitä jättämään lapsemme elämisen 
arvoiseen maailmaan, pienennä hiilijalanjälkeä !



FRONIUS SOLAR.WEB APP

Solar.web-sovelluksella voit tuoda invertterisi verkkoon nopeasti
ja helposti. Kun sovellus on asennettu, ohjattu asennustoiminto
opastaa sinut läpi kaikkien tarvittavien vaiheiden.

DEMO à https://www.solarweb.com/



Astronergy 285W monikide aurinkopaneeli
• monikide 285W PERC (Passivated Emitter and 

Rear Contact)

• Huipputehokas hyötysuhde, huomattavasti 
parempi tuotto pienemmällä säteilyteholla sekä 
kuumalla ilmalla.

• Rakenteellinen valmistustakuu 10 vuotta, sekä 
tehontuottotakuu huikeat 25 vuotta.

• Jännite 24 V

• Amp 9,09 A (24 V)

• Mitat 990 x 1650 x 35 mm

• Paino 17,9 kg

AURINKOPANEELIT



Laadukkaat Saksalaiset
Schletter alumiinikiinnikkeet

Huopakatto

Tiilikatto

Classic peltikatto

Aalto- ja tasapelti
katto



Fronius-verkkoinvertterit ovat tehokkaita, luotettavia
ja toimivat välttämättömänä sydämenä jokaisessa
verkkoonkytketyssä aurinkopaneelijärjestelmässä, 
pitävät sisällään järjestelmän koko hallinnan, 
tiedonsiirron ja turvallisuuden varmistamisen. 
Aurinkoenergiajärjestelmässä - invertterin valinnassa
ei näin ollen kannata tehdä kompromissejä!

TAKUU 5 vuotta

• VERKKOINVERTTERI VAIHTOEHDOT

• Fronius Galvo 3.1-1,  3 kW yksivaiheinen

• Fronius Symo 3.0-3-S, 3 kW kolmivaiheinen

• Fronius Symo 6.0-3-M, 6 kW kolmivaiheinen

• Fronius Symo 12.5-3-M, 12,5 kW kolmivaiheinen

• Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S, 5 kW kolmivaiheinen, tähän
invertteriin voit lisäksi liittää Froniuksen akkupankin.

INVERTTERIT



AKKUPAKETTI VAIHTOEHDOT
Kaikkien akkujen mitat 955x570x611mm

• Fronius Solar Battery 4.5 à Kapasiteetti on 3.6 kWh

• Fronius Solar Battery 6,0 à Kapasiteetti on 4.8 kWh

• Fronius Solar Battery 7.5 à Kapasiteetti on 6.0 kWh

• Fronius Solar Battery 9.0 à Kapasiteetti on 7.2 kWh

• Fronius Solar Battery 10,5 à Kapasiteetti on 8.4 kWh

• Fronius Solar Battery 12,0 à Kapasiteetti on 9.6 kWh

AKUT
Fronius Energy -paketti - 24 tunnin aurinkoon varastointi -
koostuu Fronius Symo Hybridistä, Fronius Solar Batteryista ja 

Fronius Smart Meteristä.  Akun modulaarinen rakenne 
mahdollistaa akun varastointikapasiteetin asettamisen välillä 3,6 

kWh - 9,6 kWh asiakkaan tarpeiden mukaan. Akku on erittäin 

joustavasti laajennettavissa.

2 vuoden Fronius-takuun. Takuuaika on laajennettavissa 5 vuoteen, jos rekisteröit 
Solar Batteryn verkkoon 30 kuukauden kuluessa.

Syklikestoisuus 8 000 kertaa, enempi kuin kaksinkertainen  Tesla Powerwall akkuihin verrattuna.
Suunniteltu suorittamaan yksi sykli päivässä, tämä vastaa yli 20 vuotta.



Yleiskuva laitteistosta



Solar Grid 5,70 kW n. 33m2
5,70 kW järjestelmän 
keskimääräinen vuosituotto on noin 
4900 kWh. Paras hyöty saadaan 
kohteissa, joissa sähkön 
vuosikulutus on noin 20 - 25 000 
kWh. Tämä koko sopii mainiosti 
talouksiin, joissa on sähkölämmitys. 
Keväästä alkusyksyyn, järjestelmä 
pystyy tuottamaan lämpimän 
käyttöveden. Voit huoletta käyttää 
ilmalämpöpumppua viilentämiseen, 
ilman että ostetun sähkön kulutus 
kasvaisi

3,42 kW järjestelmän keskimääräinen 
vuosituotto on noin 2800 kWh. Paras 
hyöty saadaan kohteissa, joissa sähkön 
vuosikulutus on noin 10 - 15 000 kWh. 
Tämä koko sopii mainiosti talouksiin, 
joissa lämmitys hoidetaan jollain 
muulla tavalla kuin sähköllä. Voit 
huoletta käyttää ilmalämpöpumppua 
viilentämiseen, ilman että ostetun 
sähkön kulutus kasvaisi

1,71 kW järjestelmän 
keskimääräinen vuosituotto on 
noin 1450 kWh. Tämän kokoluokan 
järjestelmä sopii hyvin esimerkiksi 
pieneen talouteen, jossa on pieni 
sähkön kulutus tai kesämökille, 
jossa on verkkosähkö jo olemassa. 
Erinomainen järjestelmä 
käytettäessä esimerkiksi 
ilmalämpöpumppua viilentämiseen 
kesäaikaan.

- Huom: SMA SB 1.5 verkkoinvertteri
(Saksalainen), yksivaiheinen
- 6 paneelia (990 x 1650 )

Solar Grid 1,71 kW n. 10m2 Solar Grid 3,42 kW n. 20m2

- 12 paneelia (990 x 1650 )
- Fronius Symo 3.0-3-S invertteri, 
kolmivaiheinen - 20 paneelia (990 x 1650 )

- Fronius Symo 6.0-3-M invertteri, 
kolmivaiheinen

JÄRJESTELMÄ VAIHTOEHDOT



MIKSI AURINKOENERGIAA ?

Ei haittaa vaikka sähkön hinta nousisi 
kohisten

Sijoituksen yli 5%:n nouseva 
tuotto on houkutteleva

Aurinkosähköinvestointi parantaa 
kiinteistön markkina-arvoa

Ylläpitokustannukset 
ovat pienet. 

Kiinteistön käyttökulujen 
pieneneminen vaikuttaa 
positiivisesti kiinteistön arvoon

Uusiutuvaa 
energiaa

Varavoimaa sähkökatkoissa 
akkujärjestelmällä Hiilijalanjälki 

pienenee

Ylimääräinen sähkö 
voidaan myydä 
verkkoon

Hiilidioksidi
päästöjä pienentämällä 
ehkäistään ilmaston 
lämpenemistä


