Helen – se helpoin tapa
hankkia aurinkopaneelit

Miksi Helenin aurinkopaneelit?

Aurinkopaneelit sopivat kaikille
Mietitkö sopivatko aurinkopaneelit juuri sinun katollesi? Kyllä ne sopivat! Oli kyseessä sitten
omakoti-, rivi-, tai kerrostalo, meillä on sinulle sopiva vaihtoehto.
Kaikki aurinkopaneeliratkaisut räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin sopiviksi – Suomen
erityisolosuhteet huomioiden.

1. Taloudellisuus

2. Ympäristö

3. Omavaraisuus

Aurinkosähkö on yksi helpoimmista tavoista säästää sähkölaskussa. Edullisuudessa aurinkosähkö päihittää jopa verkosta
ostettava sähkön. Huolehdimme
siitä, että aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan toteutuneeseen
sähkökulutukseesi, jolloin aurinkopaneelit maksavat itsensä
takaisin takuuaikana. Aurinkopaneelit nostavat myös kiinteistösi arvoa.

Aurinkosähkön tuottaminen on
ympäristöteko, sillä se on 100 %
uusiutuvaa energiaa. Kun hankit
aurinkopaneelit kotiisi, pienennät hiilijalanjälkeäsi ja olet mukana rakentamassa puhtaampaa
ja kestävämpää huomista.

Itse tuotettu sähkö tekee sinusta
omavaraisen, eikä taloutesi ole
alttiina sähkön, sähköveron tai
sähkön siirtohintojen vaihtelulle.
Hankkimalla aurinkopaneelit
olet myös energian edelläkävijä
ja pääset hyödyntämään markkinoiden uusinta teknologiaa.

Esimerkki aurinkopaneelien tuomasta vuosisäästöstä*
Aurinkopaneelit

18

kpl

(vaatii noin 36 m2 kattopinta-alaa)

Järjestelmän nimellisteho*

noin 7 kWp
Tuotetun sähkön määrä

Takaisinmaksuaika**

12–14

vuotta

6800 kWh

* = Etelään suunnatulla harjakatolla
** = Esimerkkilaskelma, jossa sähkö käytetään itse ja/tai hyödynnetään virtuaaliakun avulla. Asennustyöstä on mahdollista saada kotitalousvähennystä (ei huomioitu esimerkkilaskelmassa).

Miten aurinkopaneelit
hankitaan?
1. Yhteydenotto
Harkitsetko aurinkopaneelien hankintaa? Hienoa!
Ensimmäinen askel on olla meihin yhteydessä.
Autamme sinua valitsemaan sopivimman ratkaisun
ja järjestämme tarvittaessa etäkatselmuksen. Jätä
meille yhteydenottopyyntö osoitteessa https://
www.helen.fi/aurinko. Kerro halutessasi lisää asennuskohteesta. Muista myös pohtia virtuaaliakun tai
sähkövaraston hyödyntämistä.
Vinkki: Laske kotisi aurinkosähköpotentiaali aurinkolaskurilla osoitteessa
www.helen.fi/aurinkolaskuri

2. Tilaus
Aurinkopaneelien tilaaminen käy todella helposti. Teemme sinulle tarjouksen sopivan ratkaisun
löydyttyä. Kun tarjous on hyväksytty, toimitamme
aurinkopaneelit suoraan kotiisi avaimet käteen
-periaatteella. Muistathan, että ratkaisu on räätälöity sinun tarpeisiisi ja huolehdimme mahdollisten
lisäpalveluiden toimituksesta ja asennuksesta.

3. Toimitus, asennus ja jatkuva tuki
Aurinkopaneelien, invertterin ja muun kaluston
asennus hoituu 1-2 päivässä järjestelmän koosta
riippuen. Asennuksen lopuksi saat opastuksen
järjestelmän käyttöön. Autamme sinua järjestelmän
käytössä ja tarjoamme tuen koko järjestelmän
elinkaaren ajaksi.

4. Lataa Oma Helen -sovellus
Onneksi olkoon, olet nyt aurinkosähkön tee-se-itse-tuottaja! Muista ladata puhelimeesi Oma Helen
-sovellus, josta näet kätevästi aurinkopaneeliesi
tuotannon, kotisi sähkön kulutuksen sekä Virtuaaliakun käytön. Sovellus auttaa sinua myös kohdentamaan taloutesi sähkön kulutusta samoille hetkille
aurinkosähkön tuotannon kanssa.

Näin saat 100% hyödyn irti
aurinkopaneeleista

Kun aurinkopaneelit on asennettu kotiisi, haluamme varmistaa, että saat ratkaisustasi täyden hyödyn irti. Aurinkoenergian tuotanto ei aina tapahdu
samaan aikaan kodin energiankäytön kanssa ja
keskimäärin 30% järjestelmän vuosituotannosta ohjautuu ylijäämänä sähköverkkoon. Olemme ratkaisseet tämän aurinkosähkön ohjauksella, joka ohjaa
paljon sähköä kuluttavan laitteen, kuten lämminvesivaraajan, päälle silloin, kun sähköntuotanto on
suurimmillaan.

Jos tuotantoa jää edelleen yli, aurinkoenergia voidaan varastoida Virtuaaliakkuun. Sen avulla kaikki
aurinkosähkö, mitä et kuluta suoraan, varastoidaan
myöhempää käyttöä varten. Lisäksi voit yhdistää
Virtuaaliakkuun vaikkapa kesämökkisi sähkösopimuksen ja näin Virtuaaliakkuun varastoitunut
ylituotantosi hyödyttää sinua kuukausittain juuri
siellä, missä aurinkosähköllesi on eniten käyttöä.
Aurinkosähkön ohjaus ja Virtuaaliakku asennetaan
helposti paneelien yhteydessä.

Kaikki
hyvin
auringon
alla.
www.helen.fi/aurinko
aurinkoenergia@helen.fi
Voit myös soittaa
asiakaspalveluumme
09 617 8080

