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Tontin valinta, Tuulikylä

Tämä olisi ollut 
paras tontti, 
mutta tonttiarpa 
ei suosinut 
(nykyisin siinä on 
talo, jossa on 
kolme 
tasokeräintä)

Seuraavaksi 
paras vapaa 
tontti eri 
kriteereillä. 
Alusta alkaen 
aurinkolämpö-
varaus. Ensin 
järjestelmä 
simuloitiin ja 
suunniteltiin 
GetSolar-
ohjelmalla 
(versio 9.3).



Keräinten sijoitus 26° etelästä 
länteen, varjostus, kallistuskulma 45°



Simulointi, Timo Jodat & Petri 
Konttinen

Lähtötietoja: 
- Nelihenkinen perhe, 

rakennusmääräykset 
2010, normaalit uudet 
vesikalusteet

- Lämmin käyttövesi
- Kulutus 150 l/päivä   

(8,2 kWh/päivä)
- 300 litran varaaja          

(Jäspi Solar 300)
- 45 asteen kallistus, 26 

asteen suuntakulma 
etelästä varjostettuna

- Keräimet: 2 kpl (4,78 
m2) Wagner Euro C20-
AR tasokeräimiä



Simuloinnin tulokset



Simuloinnin tulokset kuukausitasolla



Aurinkolämpövaraus, putkisto 
varaajalta talon päätyyn 



Aurinkolämpövaraus, putket

15 mm yhtenäiset 
kupariputket 
varaajalta 
vaatehuonee-
seen. Putket 
eristeineen 
(Aeroflex SSH) 
viemäriputkien 
sisällä lattian alle 
Finnfoam-
eristeisiin ennen 
lattiavalua. 



Keräimet asennettuna

2 kpl Wagner Euro C20-AR tasokeräimiä. Kallistus 41°, 
asennustelineet kiinnitetty runkotolppien kohdalle.



Aurinkolämpövaraus varaajan 
viereen

Varaajan oikealla puolella asennustilaa           Järjestelmä asennettu ja käytössä 
liukuovien takana piilossa liukuovet kiinni vain säädin näkyvissä



Säädin ja pumppu

Resol DeltaSol BX ohjausyksikkö                 Resol FlowCon B pumppuyksikkö ja pai-
SD-muistikortilla suntasäiliö (18 l) varaajan vieressä



Energiamittaus

Energiamittaus Grundfos RPS ja VFS –antureilla: meno- ja paluunesteen 
lämpötilat, virtaus ja järjestelmän paine, tiedot tallennetaan SD-muistikortille 
minuutin välein.



Järjestelmän keskeiset komponentit:

- 2 kpl Wagner & Co Euro C20-AR tasokeräimiä, 41°
asennustelineellä

- 300 litran varaaja Jäspi Solar 300, jossa 3 kW alavastus (talvi) 
ja 3 kW ylävastus (kesäisin varalla)

- Kaikki kytkennät kupariputkella ja messinkiliittimillä 
lämmön- ja paineenkeston takia

- Resol DeltaSol BX ohjausyksikkö ja FlowCon B-
pumppuyksikkö.

- Energiamittaus Grundfos RPS ja VFS –antureilla: meno- ja 
paluunesteen lämpötilat, virtaus ja järjestelmän paine, 
tiedot tallennetaan SD-muistikortille minuutin välein.

- Lämmönsiirtoneste 50%/50% Tyfocor L propyleeniglykoli/vesi
- Paisuntasäiliö 18 litraa



Keräimien ja varaajan lämpötilat
Stagnaatiopäiviä 
>100°C (kiehuu) 
Maalis: 9
Huhti: 4
Touko: 2
Kesä: 6
Heinä: 14
Elo: 11
Syys: 1
Yhteensä:  46

Varaajan maksimi-
lämpötilaa vaihdeltiin 
kauden aikana, ei 
merkitystä 
stagnaatioon (300 
litran varaajan 
lämpökapasiteetti on 
liian pieni)

Stagnaatiopäiviä, neste > 170°C (ikääntyy): 14 



Lämmöntuotto 2013
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Mitattu

Simuloitu

Mitattu (1279 kWh) ja simuloitu (1360 kWh) tuotto vuonna 
2013



Miksi tuotto poikkeaa mitatusta?

Maaliskuu (osittain huhtikuu) oli erittäin aurinkoinen ja 
luminen � korkea säteilymäärä keräimille

Huhti – toukokuu mahtuvat normaalin vuosivaihtelun piiriin

Kesä – syyskuussa kulutus oli simuloitua pienempää, lisäksi 
heinäkuussa olimme kaksi viikkoa matkoilla � varaajaan ei 
mahtunut läheskään kaikkea, mitä keräimet olisivat voineet 
tuottaa



Vedenkulutus

Suurin yksittäinen tekijä on modernit vesikalusteet. Niiden vedenkäytön säästöä 
ei osata vielä kunnolla ottaa huomioon simulointiohjelmissa.
Perheemme (2 aikuista ja 2 lasta) mitattu vedenkulutus:

Simuloinneissa käytettiin lämpimän veden kulutusta 150 l/vrk. Realistinen arvio on 
128, todennäköisesti vieläkin vähemmän. Esim. mitattu suihkuveden kulutus:

Vedenkulutus 2012-2014 Arvio Kok.kulut. Arvio

2012 2013 2014ka 2012-2014 40% LKV per asukas LKV/asukas

350 320 293 321 128 l/vrk 80 32

128 117 107 117 47 m3/vuosi

Suihku

kesto min virtaama l/min Kok. kulutus 40% LKV

2,5 8 20 8 litraa

3,5 8 28 11 litraa

5 12 60 24 litraa



Miksi näin pieni kulutus?

Suunnittelu ja toteutus:
- Talo suunniteltiin mahdollisimman lyhyillä putkivedoilla � hanoista tulee 

nopeasti lämmintä vettä
- Suihku mahdollisimman lähellä  varaajaa, vain yksi vesipiste yli 3 metrin päässä 
- Modernit vesikalusteet koko talossa (Oras Optima, suihku Oras Natura)

Käyttö:
- Perhe on oppinut hyvin käyttämään vesihanoja ja suihkua 

vedensäästöasennossa, silti kukaan ei valita liian pienestä virtaamasta
- Lapset eivät ole enää ihan pieniä, mutta eivät vielä teinejä � vedenkulutus 

tulee kasvamaan nykyisestä joksikin vuodeksi



Paljonko aurinkolämpö säästää?

Meidän järjestelmämme on keskivertoa laadukkaampi, siinä on lisäosia mm. 
energiamittaukseen. Kokonaishinta asennettuna oli noin 5000€. Hyvänkin järjestelmän 
voi saada noin puoleen hintaan tästä, jos voi tehdä itse asennuksen.

Vuonna 2013 järjestelmän mitattu energiantuotto oli 1279 kWh, mikä rahaksi 
muutettuna tekee 1279 kWh * 0,1291 €/kWh (Porin energian tuulisähkö) = 165 € /vuosi. 

Lisäksi on otettava huomioon varaajan lämpöhäviön takia säästyneet kustannukset: 
lämmityssähkö pois päältä kesäaikaan pl. PH+S 8,8 m2. Yösähkön kulutus kesällä 2012 oli 
1843 kWh ja 784 kWh kesällä 2013. Kesän 2013 aurinkolämmön tuotto oli 683 kWh.  
Näiden erotus oli 1843 - (784+683) = 376 kWh (osa voi olla PH+S pienentynyttä 
lämmitystä).  Vuositasolla varaajan lämpöhäviösäästö voi olla suuruusluokkaa 336 kWh 
(70% GetSolar vuosiarviosta 480 kWh) – 800 kWh, rahassa ~43-103 €/vuosi. 

Kokonaissäästö: 208 – 268 €/vuosi. Takaisinmaksuaika, kun lasketaan mukaan korko (1%) 

ja sähkön hinnannousu (6%/v.) on suuruusluokkaa 14-17 vuotta (8-10 vuotta, jos 2500€

järjestelmä). Keräinten ja järjestelmän minimikäyttöikä on 25 vuotta.



Miksi aurinkolämpö?

Itselleni aurinkolämmön tärkein pointti ei ole 
koskaan ollut rahansäästö, vaan:

Se ihana tunne, kun menen 
lämpimään suihkuun ja tiedän 
että se on lämmitetty 
puhtaalla aurinkoenergialla. 

Sitä ei voi rahassa mitata!


