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Tehokas, auringon liikettä seuraava aurinkosähkö-
järjestelmä omakotitalo-, rivitalo- tai mökkikäyttöön.

  Tyylikäs muotoilu ja laadukas rakenne.

  Säästää rahojasi aamusta iltaan.

  Sähkön käyttöösi sopeutettua sähköntuotantoa.

  Helppo asentaa, voit tehdä sen itse.



Heliomotion on yksityiskäyttöön tarkoitettu, maahan asennettava 
aurinkovoimalajärjestelmä. Koska Heliomotion seuraa jatkuvasti auringon liikettä 
ja käyttää tehokkaimpia paneeleita, tuottaa se jopa kaksikertaa enemmmän 
sähköenergiaa kuin vastaava kiinteästi asennettu järjestelmä. Heliomotion jättää 
tiiviin kattosi rauhaan. Asennus on niin helppoa, että voit tehdä sen itse.

Tee itse oma sähkösi ja sijoita paneelit 
haluamallesi paikalle maahan.

Tuotteemme 
Heliomotion-tuotesarjan aurinkovoimalat 
tuottavat sähköä ja lämmintä vettä. 
Omakotitalossa ja rivitalossa 
aurinkovoimala täydentää talouden 
energiahuoltoa uudistuvalla ja edullisella 
energialla. Kesämökillä voit varastoida 
aurinkoisina päivinä tuotettua energiaa 
myöhempää käyttöä varten.

Lue lisää järjestelmäratkaisuistamme 
osoitteessa www.heliomotion.com,  
tai ota meihin yhteyttä sähköpostitse:  
info@heliomotion.com.
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Heliomotion PV – 1300 sähköntuotanto tunneittain  
Katolle asennetun, 1 300 W - järjestelmän sähköntuotanto 
Kotitalouden sähkönkäyttö tunneittain vuorokauden aikana

Tuntia

Lä
ht

ö
 (

w
at

ti
)

Heliomotion PV-650
Mitoitusteho: 654 W
Päivittäinen sähköntuotanto:   5 - 7 kWh
Vuotuinen sähköntuotanto: 800 - 1500 kWh
Paneelien koko: 200 x 164 cm

Heliomotion PV-1300
Mitoitusteho: 1308 W
Päivittäinen sähköntuotanto:  10 - 14 kWh
Vuotuinen sähköntuotanto: 1600 - 3000 kWh
Paneelien koko: 328 cm x 200 cm
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Miksi auringon liikettä seuraavat paneelit tuottavat enemmän sähköä?
Siksi, että aurigon liikettä seuraavat paneelit anta-
vat sinulle täyden tehon aamuvarhaisesta iltamyö-
hään. Kotitaloutesi sähkönkulutus on suurimmil-
laan aamulla ja myöhään iltapäivästä. Heliomotion 
tuottaa tehokkaasti sähköä myös noina aikoina.

Miten kotitalouden aurinkovoimala 
kannattaa mitoittaa?
Aurinkovoimala on Suomen leveysasteilla 
mitoitettava siten, että auringosta saatavaa energiaa 
käytetetään mahdollisimman paljon kesäkautena. 
Tällöin aurinkoenergialla tuotetulla sähköllä katetaan 
normaalikokoisen omakotitalon kulutus, joka on noin  
2 000 – 4 000 kWh. 

Kun mitoitat aurinkovoimalaasi, on hyvä muista, 
että ostamatta jääneestä sähköstä saamasi säästö 
on nelinkertainen verrattuna siihen tuottoon, minkä 
ansaitset myymällä liikatuotantosi.

Suomen leveysasteilla säteilevästä aurinko-
energiasta tulee vain vähänen osa talvikautena 
– aikana, jolloin kotitalous käyttää suurimman 
osan vuoden yhteenlasketusta energiasta. 
Aurinkovoimalan mitoitus talviauringon ja talvi-
kulutuksen mukaisesti ei ole järkevää.  
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