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J O U S T A V A   A U R I N K O P A N E E L I

TUOTETIETOA FWAVE -AURINKOPANEELISTA 

Maailman kevyin ja joustavin aurinkopaneeli: 1,88kg/m2 
Japanissa valmistettu, ohut, kestävä ja todella luotettava 
10% suurempi vuotuinen energian tuotto kuin kovilla 
paneeleilla 
Tuottaa sähköä hyvin myös kuumissa tai hämärissä 
olosuhteissa 
Ympäristöystävällisempi valmistusprosessi kuin kovilla 
paneeleilla, joka kuluttaa vain 1/200 silikonia ja jolla on 
50% pienempi hiilijalanjälki 
Soveltuu myös suurempiin aurinkosähköjärjestelmiin

FWAVE:N VALMISTAMINEN

Toisin kuin kovissa paneeleissa, Fuji:n Fwave 
-aurinkopaneelissa käytetään amorfista piitä, joka on 
kahden ohuen filmimuovin välissä. Tästä syystä paneli 
on huomattavasti kevyempää ja joustavampaa. 
Fwave painaa kymmenesosan tavallisista kovista 
paneeleista ja se voidaan asentaa käytännössä millaiselle 
pinnalle tahansa. 
Paneelit valmistetaan niin, että amorfinen pii lasketaan 
muovifilmien väliin pienistä rei'istä, jolloin sen avulla 
voidaan tuottaa aurinkosähköä. 
Tämä valmistustapa mahdollistaa paneelin yhdistämisen 
suoraan invertteriin suurissakin järjestelmissä 
luotettavasti. 
Fwave uudistaa aurinkopaneelien valmistusta 
innovatiivisesti, jonka ansiosta Fwave -paneelit ovat 
laadukkaita, luotettavia ja kustannustehokkaita. 
Fwave on ennemminkin arkki kuin paneeli, koska se on 
vain 1,8 mm paksu. Fwave on ohut ja joustava, mikä 
helpottaa asennusta ja sen voi kääriä rullalle kuljetuksen 
tai varastoinnin ajaksi. 
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FWAVE:N OMINAISUUKSIA JA KÄYTTÖTAPOJA

Fwave:n ohut muovifilmi mahdollistaa asennuksen kaikille pinnoille tai 
muodoille maksimoiden hyödynnettävän pinta-alan. Käsittely ja asennus on käytännössä 
katsottuna huoletonta, koska ohut muovi kestää myös rasitusta ja iskuja. Jokainen paneeli 
toimitetaan sekä positiivisella että negatiisella kytkentärasialla. Paneelit voidaan kiinnittää 

esim. kaksipuolisella butyyliteipillä suoraan asennettavaan pintaan. Fuji:n aurinkopaneeli on 
ideaali vaihtoehto tavalliselle kovapintaiselle paneelille, joka on painava ja jäykkä. 

 
Fuji:n amorfisesta piistä valmistettu paneeli toimii paremmin laajalla lämpötila-alueella kuin 

tavallinen kovapintainen paneeli tuottaen vuosittain 10% enemmän energiaa. 
Fwave:n tuotantoon kuluu vain 1/200 silikonista ja sen hiilijalanjälki on vain 50% 
kovapintaiseen paneeliin verrattuna: siksi amorfinen pii on pitkäikäisempi valinta 

aurikopaneelien tuotantoon. Fuji:n aurinkopaneelit ovat sopivia moniin eri 
käyttötarkoituksiin katon muodosta tai materiaalista riippumatta. Joustavuutensa ansioista 

niitä voi asentaa muillekin kuin koville pinnoille. Jos kattopinta-ala ei sovellu paneelien 
asennukseen (esim. suuria puita varjostamassa) saa maahan helposti asennettavat telineet. 

Valitse sinäkin pitkäikäinen ratkaisu, Fuji:n Fwave -aurinkopaneeli! 

Henri Perälä, Sunworks 
p. 050 411 6987 
henri    sunworks.fi 
www.sunworks.fi

Jos sähkön hinnannousu jatkuu nykyisellään, 
aurinkopaneelit maksavat itsensä takaisin alle 

kymmenessä vuodessa. Ilman hinnankorotuksiakin 
takaisinmaksuaika on n. 15 vuotta

Lähde: Energiavirasto

4kpl 92W Fwave -paneeleita
Akkulaturi
Johtosarja ja kiinnitystarpeet
1kpl 100Ah akku

4kpl 92W Fwave -paneeleita
Akkulaturi
Verkkovirtainvertteri
Johtosarja ja kiinnitystarpeet
2kpl 100Ah akkuja

Mökkipaketti 12v 

Tämä järjestelmä riittää 12 voltin laitteille 
mökkikäytössä. Esim. kannettava tietokone, TV, 
pieni jääkaappi, valaistus, vesipumppu ym. 
Sopii myös asuntoautoon/-vaunuun tai veneeseen

Mökkipaketti 230v 

Tämä riittää kaikkeen samaan kuin 12v paketti, 
mutta lisäksi mukaan tulee toinen akku ja 230v 
invertteri johon voi kytkeä tavallisia 
verkkovirtalaitteita. 

8 4 9 €  
S I S .  A L V  2 4 %

1 1 4 9 €  
S I S .  A L V  2 4 %

HINNAT SISÄLTÄVÄT ASENNUKSEN!
Matkakulut lisätään erikseen yli 30km Turusta sijaitseviin kohteisiin.


