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MIKÄ ON 
ENERGIAKOPPI? 

 

ENERGIAKOPIN IDEA on siinä, että sähköä voi- 

daan ottaa käyttöön kohteissa, joissa ei ole valtakunnan verk- 

koa tai sitä ei tahdota käyttää (esim. kustannussyistä). 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

TEKNIIKKA ASENNETAAN teollisesti, eriste- 

tyn kopin sisään. Sen tekevät tälle erikoiselle alalle koulu- 

tetut henkilöt. Näin poistuvat mahdolliset virheet asennus- 

työssä. 

 

KOPPI SAA ENERGIANSA pääasiassa aurin- 

kopaneeleista, jonka tuottama virta varastoidaan akustoon. 

Näin saadaan energiaa käytettyä myös yöaikaan. 

 

ENERGIAKOPISTA saa virtaa, siinä missä valtakun-

nan verkostakin. 

Joten kohteessa toimivat imurit, keittimet, pesu- ja tiski-

koneet ym. vastaavat. 

Kerta investointi, eikä sähkölaskuja! 

 
 

 
 

 

 
 

POHJOLAN OLOSUHTEISSA aurinko painuu kaamoksen ajaksi mailleen.  

Silloin astuu järjestelmään integroi tu aggregaatti kuvaan.  

Energiakontin automatiikka käynnistää                aggregaatin aina silloin, kun akustosta uhkaa loppumaan virta.  

Generaattori käy kuitenkin vain siihen saakka, että akusto on taas täyttynyt. 

Näin saadaan erittäin merkittävä säästö polttoainekuluissa, 

verrattuna siihen, että kone kävisi koko kaamoksen ajan. 



 

 

ITSE KOPPI ON järeää pystyhirttä. Ei siis mitään 

vuorilautaa. 

Näin itse rakennus säilyy rannalla hyväkuntoisena, sukupol-

velta toiselle. 

Mikäli et ole vielä investoinut kaivoon, voit asentaa koppiin 

käänteisosmoosilaitteen, joka tekee juomavettä joesta, järves-

tä tai merestä. Kaikki tämä yhdessä pienessä rakennuksessa, 

joka toimitetaan valmiina perille. 

 
  

 

 

ENERGIAKOPPI VOIDAAN  
rakentaa niin, että aurinkopaneelit toimitetaan irrallisena,  
asennettavaksi erikseen, joko rakennuksen katolle tai maastoon.  
Toinen vaihtoehto on, että paneelit integroidaan itse koppiin. 

Koppi Itsessään sulautuu tyylikkäästi mökkimaisemaan. 

 

Paneeleiden antotehoa voidaan kasvattaa esim. lisäämällä 

niitä maatelineihin. 

 

1-vaihe, 3-vaihe, 

3kVA, 5kVA, 9kVA, 

ENERGIAKOPPEJA ERI KOOSSA  

 
VALITTAVANASI on 230- tai voimavirta 400V:n 

järjestelmä. 
 

VAIKKA OLEMME KOONNEET useita 

valmismalleja, tehdään kopit aina aina Sinun tarpeeseesi. 
Myös suuritehoisia voimaloita voidaan ”istuttaa” pieneen 

koppiin. 

 
 

ENERGIAKOPPIIN VOIDAAN asentaa si- 

sään myös käänteisosmoosilaite, jolla saa puhdasta juoma-  



 Kaikki asiakkaan toivomusten sekä tarpeen mukaan! 

 

PIENI 1-VAIHEINEN Energiakoppi on tarkoitettu            

pienempään energiantarpeeseen. 

230V:n jännitettä saa 3kVA jatkuvana ja hetkellistä 6kVA. 

esim. pölynimurille, tiski- tai pesukoneelle, kahvikeittimelle 

ym. kodinkoneille. 

Aggregaatti liitettävissä, energiansaantia varmistamaan 

myös vähemmän aurinkoisissa olosuhteissa. 

 

3kVA 17.500Eur. sis alv (täydellinen varustus) 

 

 

ISO 1-VAIHEINEN 230V Energiakoppi antaa jo 

käyttösähköä koko pihapiirille. 

Voit valita 5-15kVA:n lähtötehot. 

Näissä saa toimimaan jo melkein mitä vain, 230V:lla. 

Hyvänä esimerkkinä lämpöpumput. 

Ei enää huonosti nukuttuja öitä, liian kuumassa. 

Aurinko viilentää makuuhuoneet! 

Säädöt, asetukset sekä seuranta netin ylitse. 

  

5kVA 24.500Eur. sis alv (täydellinen varustus) 

 

9kVA 3-VAIHEINEN 400V Energiakoppi antaa 

jo käyttösähköä koko pihapiirille. 

Voit valita 9-30kVA:n lähtötehot. 

Näissä saa toimimaan jo melkein mitä vain, 230V- ja 

400V:n voimavirralla. 

Hyvänä esimerkkinä lämpöpumput, sirkkelit auton 

lataukset. 

Ei enää huonosti nukuttuja öitä, liian kuumassa. 

Aurinko viilentää makuuhuoneet! 

Säädöt, asetukset sekä seuranta netin ylitse. 

 

9kVA 3-vaihe  29.800Eur. sis alv (täydellinen 

varustus) 

 

 

MILLAINEN OLISI SINUN KOPPISI? 
OTA YHTEYTTÄ JA SUUNNITELLAAN YHDESSÄ. 

 
SW Energia Oy 

Puh. 010 666 76 96 info@swenergia.fi 

mailto:info@swenergia.ﬁ


 
 

KYSYTTYÄ: 

MIKSI ENERGIAKOPPI, 

MIKSEI PELKKÄÄ AGGREGAATTIA? 

Jos katsotaan esim. vuokramökkikylää. Tyypillinen kevät – 

syksypäivä on kulutukseltaan sellainen, että energiaa kuluu 

pääasiassa jääkaappien, sekä jon kin verran mobiililaitteitten 

tarpeisiin. 

Kun käytetään aggregaattia, on se silti mitoitettava ”rajuim man” 

mukaan, eli niin että sähköä saa myös pimeään ja kylmään tarpe-

eseen. 

Nyt em. laitteita pyörittää siis varsin massiivinen aggregaatti. 

Aggregaatti itsessään tarvitsee valtaosan polttoaineestaan, pelkäs- 

tään koneen pyörittämiseen, tuottamaansa lämpöön ja tuon läm- 

mön poistamiseen. Itse sähkön tuottamiseen kuluu ainoastaan 2dl. 

/ kWh. 

Yhdellä kW:lla pyöritetään monta tietokonetta ja keitetään myös 

kahvit. 

Näiden kaikkien osalta saadaan energia siis ilman aggregaatin käy- 

mistä arviolta maalis-lokakuun ajan. Myös ilmastointilaitteiden 

osalta saadaan viilennys suoraan auringon valosta. 

 

 

 
 

 
 

ENTÄ SITTEN MUUNA AIKANA? 

MITÄ HYÖTYÄ ENERGIAKOPISTA ON SYKSYYN 

SEKÄ KAAMOKSEEN? 

Pitää muistaa, ettei aurinkoenergia syksylläkään putoa nolliin. 

Aurinko tarvitsee syksylläkin satunnaisesti aggregaattia avukseen, 

mutta vain ladatakseen akut, siltä osin mikä paneeleilta jää puut- 

teelliseksi. 

 

MITEN SITTEN KAAMOKSESSA? 

JOULU- TAMMIKUUSSA? 

Nuo kaksi kuukautta ja myös osittain helmikuu ovat kuukausia, jot- 

ka eivät auringosta energiaa anna. 

Silloin aggregaatti astuu isompaan rooliin. 

Mutta vain niin pitkäksi aikaa, että akut latautuvat taas täyteen. 

Tämän tapahduttua, kone sammuu taas hyväksi toviksi. 

Kuten edellä mainittiin, kone käyttää suurimman osan dieselistä it- 

sensä pyörittämiseen. 

Siksi on viisasta ottaa sähköä hyötykäyttöön niin paljon kuin mah- 

dollista, sen käydessä. 

Yöaikaan mökkikylässä sähköä kuluttaa elektroniikka ja ehkä yö 

valot. 

Ei ole kovinkaan tehokasta pitää näiden takia 15-30 kW:n aggre- 

gaattia käynnissä tuona aikana. 

Kaamoksenkin aikana putoaa polttoaineen kulutus Energiakontin 

ansiosta reilusti alle puoleen. 

 
VOIKO HYÖTYSUHDETTA TÄSTÄKIN VIELÄ LISÄTÄ? 

Voi. Kytkemällä lämminvesivaraajan vastus aina päälle, kun aggre- 

gaatti käy. Lämmittää vettä vähän ”yli”. 

Näin ei vastukset lyö päälle niin herkästi, järjestelmän ollessa akku- 

jen varassa. Valoisaan aikaan vesi lämpenee lähinnä päiväsaikaan 

paneeleilla. 


