
Scanoffice Premium aurinkosähköjärjestelmät
- Varmin tapa siirtyä aurinkosähköön

Aurinkosähkön pientuotanto Suomessa on kasvanut todella nopeasti. 
Syitä siihen ovat tekniikan kehittyminen, ympäristöstä välittäminen 
ja tuotteiden uusi edullisempi hintataso. Omalta katolta tuotetusta 
sähköstä ei tarvitse maksaa siirtokustannuksia tai veroja ja mikä 
helpointa, kaiken kattavat verkkoon kytkettävät aurinkosähköjärjes-
telmät saat nyt yhdeltä toimittajalta!
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Scanoffice Premium aurinkosähköjärjestelmät ovat täydellisiä aurinkosähkö-
järjestelmiä kotitalouksille, yrityksille ja maatiloille. Järjestelmä sisältää kaiken, 
mitä tehokkaaseen aurinkovoimalaan tarvitaan. Järjestelmän asentamisesta 
vastaavat alan ammattilaiset, jolloin sinulle ei jää muuta kuin päätös hankinnasta.

Aurinkovoimalan kokonaistoimitukseen sisältyvät mm. paneelit, invertteri, 
kattokiinnitysjärjestelmä, turvakytkin, kaapelit ja liittimet. Järjestelmä on 3-vaiheinen, joten kaikki tuotettu 
sähkö voidaan hyödyntää kiinteistön sähkönkulutukseen. Ylimenevä osuus myydään sähköverkkoon.

Järjestelmän komponentit on valittu ilman kompromisseja. Tätä ajattelua tukevat mm. invertterit, jotka 
mahdollistavat kahteen eri ilmansuuntaan suunnattujen paneeleiden maksimituoton. Scanoffice hyväksyy 
järjestelmien komponenttitoimittajiksi vain alan parhaita toimijoita laadun takaamiseksi. 

Kymmeniä vuosia kestävä aurinkovoimala kannattaa hankkia kotimaiselta vakavaraiselta perheyhtiöltä 
Scanofficelta, joka on varmuudella turvanasi koko voimalan elinkaaren ajan.

Scanoffice Premium aurinkosähköjärjestelmät

Aurinkovoimala on kannattava investointi
Ympäristöystävällistä energiaa 
Kiinteistön arvo kohoaa
Sähkölasku pienenee
Kannattavuus paranee, kun sähkön hinta nousee
Omavaraisuus kasvaa ja tuontienergian määrä vähenee
Sijoitus tuottaa kymmeniä vuosia, tyypillinen vuosituotto 5-10 % investoinnista
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Canadian Solar aurinkopaneelit

Scanoffice Premium aurinkosähköjärjestelmissä käytetään yhden maailman suurim-
man paneelivalmistajan Canadian Solarin paneeleita. Canadian Solarilla on yli 1 000 
kpl patentteja paneeleihin, 359 laatutestiä ja erityinen BOM laatutesti. Yrityksen lii-
kevaihto on noin kolme miljardia euroa. Canadian Solar toimii 20 maassa ja työllis-
tää yli 12 000 ihmistä. Viimeisen 17 vuoden aikana yritys on toimittanut yli 29 GW 
Premium laadun HIGH EFFICIENCY paneeleita 150 maahan. Canadian Solar on 
listattu NASDAQ-pörssiin. Canadian Solar on yksi alan TIER1 valmistajista, joita on 
maailmassa vain kourallinen.

Canadian Solarin paneeleiden tehdastakuut:

• 10 vuoden tuotetakuu
• 25 vuoden lineaarinen tuottotakuu

Fronius invertterit

• Invertterissä näyttö ja etäseuranta
• Rekisteröinnin jälkeen 7 vuoden tehdastakuu
• Pohjolan olosuhteisiin suunniteltu, toimii jopa -25 asteen pakkasessa
• IP65 suojausluokka, kestää ulkona
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• Suomenkielinen näyttö ja etäseuranta
• Markkinoiden huippulaatua, tehdastakuu 10 vuotta
• Pohjolan olosuhteisiin suunniteltu, toimii jopa -30 asteen pakkasessa
• IP65 suojausluokka, kestää ulkona
• 2 MPPT liitäntää invertterissä mahdollistaa paneeleita kahteen eri 

ilmansuuntaan

Sofar Solar invertterit



Scanoffice Group muodostuu vuonna 1984 perustetun Pohjoismaiden 
suurimman lämpöpumppujen maahantuontiliikkeen Scanoffice Oy:n 
ympärille. ScanMont AB palvelee lämpöpumppualan urakoitsijoita Ruotsin 
markkinoilla ja Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ovat alan johtavia 
maahantuontiliikkeitä Suomen markkinoilla. Yritysryhmän liikevaihto 
on noin 47 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 50 henkilöä. 
   Scanoffice Groupin myymät laitteet säästävät vuosittain energiaa 
         noin 850 GWh, joka vastaa yli 400 000 kerrostalokaksion         
                sähkönkulutusta. Yritysryhmä on suomalaisessa 
                       omistuksessa.
       

Kattokiinnikejärjestelmä sisältää kaiken, mitä kunnolliseen kiinnitykseen tarvitaan, ruuveista ja muttereista 
lähtien. Mukana tulevat myös ohjeet oikeaoppiseen asentamiseen kullekin kattotyypille. Kiinnikkeiden mate-
riaali on pitkäikäistä Magnelis-pinnoitettua terästä, joka on vähintään kolme kertaa kestävämpää kuin sinkitty 
teräs. Markkinoinen parhaasta laadusta on merkkinä 30 vuoden takuu.
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Scanoffice Premium aurinkosähköjärjestelmät ovat täy-
dellisiä aurinkosähköjärjestelmiä kotitalouksille, yrityk-
sille ja maatiloille. Siksi myös kattokiinnikejärjestelmäksi 
kelpaa vain paras. Scanoffice käyttää Suomessa valmis-
tettuja Oriman kiinnikkeitä, jotka on testattu yleisimmin 
käytetyissä kotimaan katoissa. Näin varmistetaan, että 
paneelit pysyvät katolla kovallakin tuulella eikä vaaraa 
vuodoista ole.

Jokaiselle kattotyypille on oma kiinnikejärjestelmä sen 
mukaan montako paneelia kohteeseen asennetaan. Kiin-
nikejärjestelmä on suunniteltu niin, ettei hävikkiä synny 
ja asennus on nopeaa sekä kustannustehokasta. Markki-
noiden pisin 1,6 metrin kiinnikeväli tehostaa asennusta 
entisestään.
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