TEE SÄHKÖSOPIMUS
itsesi kanssa!
”Ei valtakunnan verkkoon liittymisessä ole enää mitään mieltä!
Ei siirtomaksuja, veroja eikä edes sähkölaskua!
Lämmin suihku odottaa ottajaansa, hikisen mökkimatkan päätteeksi”.

Rakenna oma konttisi!
Vaikka voimalan perusmalleja on kolme, voit yhdessä myyjämme kanssa rakentaa haluamasi,
Sinulle kustomoidun version. Ota vain rohkeasti yhteyttä! Säästä verenpainettasi.
Tee itsesi kanssa sopimus!

Suunnittelemme kontin juuri Sinulle!

ENRGIAKONTTI
rannalla

Keskitetysti energia
ja LVI ratkaisut,
samassa paketissa!
Onko kohteesi valtakunnan verkon ulkopuolella?
Ei hätää! SW Energian kontista saat kaiken tarvittavan.
Malli 1: 230V energiaa 3., 5- tai 10kW.
Myös voimavirtamalli 3-vaiheisena.

Myös
ammattikäyttöön
• Tilapäiset rakennustyömaat
• Teidenparannustyöt
• Vuokramökkikylät

Malli 2: Edellisen lisäksi mitä puhtainta
juomavettä, joko suoraan merestä, järvestä tai joesta.
Myös porakaivosta, jossa ei ole juomakelpoista vettä.
Malli 3: Kaiken lisäksi myös lämmin painevesi.
Veden lämmitys aurinkosähköllä.

Kaikki valmiina paikoillaan!
Tilauksen tultua vahvistetuksi, aloitamme asennustyöt tuotannossamme.
Näin saamme asennuksille taattua tasaisen laadun ja myös asiakkaan kanssa yhdessä sovitut säädöt sekä arvot kohdilleen.
Asiakkaan kohteeseen toimitetaan piirustukset sokkelia tai harkkopylväitä varten.
Valmis paketti siirretään aikanaan kohteeseen ja kytketään esim. kesämökin sisäverkkoon.
Voimalan toimintaa voi seurata ja myös ohjata älypuhelimella.

Emme tyydy pelkkään sähkön toimittamiseen.
Tuomme kohteeseen myös vedet, jos niin haluat. Kysy vain, niin saat sen myös lämmitettynä!
Energiaratkaisuitamme viedään kotimarkkinoiden lisäksi Ruotsiin, Norjaan sekä Afrikan maihin.

Luota Sinäkin SW Energiaan!
• 250 lit. /h. Omakotitalo käyttöön. 310lit. säiliö puhtaalle vedelle.
• 500 lit. /h.
Mökkikylät, teollisuus, pienpanimot jne.
• Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä; myös lämmin painevesi.

VOIMALAASI saat
Sähköenergiaa käyttöösi.
• Joko 3-, 5- tai 10kW 230V tai voimavirta, 3-vaihe voimala,
koko valintasi mukaan.
• Energialähteenä aurinko, tuuli ja automaattiaggregaatti.
Voit valita yhden- tai kaikki energiamuodot.

Makeaa juomavettä käyttöösi.
Kotimaisella käänteisosmoosilaitteella saat puhtaan raikasta
juomavettä merestä, joesta, järvestä tai porakaivosta.
• 1oo lit. / h.
Mökkikäyttöön. Säiliö 200lit. puhtaalle vedelle.

Kairiskulmantie 10, 20760 Piispanristi (Kaarina)
Puh. 010 666 7696
www.swenergia.ﬁ

info@swenergia.ﬁ

Aurinkoenergian asiantuntija.
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