PÄIKESEPANEELIDE
LAHENDUSED KODULE
Päikesepaneelid on parim ja lihtsaim viis hakata ise 100% puhast elektrit tootma ning seeläbi elektrikuludelt
kokku hoida. Sääst tuleb nii elektri-, võrgutasu kui ka riiklike maksude arvelt, kogu ülejääva elektri saab aga
võrku tagasi müüa. Investeering keskkonnahoidlikku päikeseelektrijaama on püsiva ja kindla tootlusega ning
suurendab hoone turuväärtust. Hästi projekteeritud päikesejaam tasub end ära kuni kümne aastaga.

PÄIKESEPANEELID SOBIVAD, KUI

Elad eramajas,
paarismajas või
ridaelamus, millel
on kasutusluba

Hoone elektrisüsteem
on ohutu, katus on
tugev ja ei vaja lähiajal
renoveerimist

Katusel on piisavalt vaba
pinda ja seda ei varja
kõrged puud. Paneelid
võib paigaldada ka hoone
lähedusse maapinnale

Hoone ei kuulu
ehitis- või kultuurimälestisena
muinsuskaitse alla

Väikese
tarbimise lahendus

Keskmise
tarbimise lahendus

Suure
tarbimise lahendus

Väga suure
tarbimise lahendus

kuni 7 000 kWh/a

7 000–11 000 kWh/a

11 000–15 000 KWh/a

15 000–20 000 kWh/a

Vaba pind katusel (min)

40 m2

56 m2

73 m2

90 m2

Päikesejaama võimsus

5,25 kWp

7,5 kWp

9,75 kWp

12 kWp

kuni 4 990 kWh

kuni 7 125 kWh

kuni 9 215 kWh

kuni 11 500 kWh

14

20

26

32

7 535 €

9 690 €

11 833 €

14 036 €

Aastane tarbimine

Aastane päikeseelektri toodang
Paneelide arv
Maksumus

GARANTII
Päikesepaneelide
tootegarantii
12 aastat

Päikesepaneelide
võimsusgarantii
25 aastat

Inverter
5 aastat

Paigaldustööd
2 aastat

KÜSIMUSED, MIS AITAVAD SUL OTSUSTADA
Kas tahad päikesepaneelid paigaldada katusele või maapinnale?
Päikesepaneelide paigaldamine katusele ei võta hoovist täiendavat ruumi, kuid tuleb arvestada
piiratud pinna ning fikseeritud kaldenurgaga. Maapark võtab küll rohkem ruumi, ent päikesepaneelid
saab paigaldada kõige optimaalsemas suunas.
Kas soovid elektrit salvestada?
Energiasalvesti suurendab enda toodetud energia tarbimist kuni 20%. Nii tekib ka suurem rahaline
sääst võrguelektri ja -tasude arvelt. Kui salvestuslahendusele lisada tagavaratoite ümberlüliti, siis
võrgurikete puhul elektrivarustus ei katke.
Kuidas soovid päikeselahendusega seotud kulusid katta?
Kui ei soovi korraga täit summat välja käia, siis pakume ka järelmaksu võimalust, mis arvestab sinu
soovide ja vajadustega.

KUUS SAMMU ISIKLIKU PÄIKESEELEKTRIJAAMANI
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2
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Lahendus

Kontroll

Dokumendid ja load

Leia sobiv lahendus ja
esita tellimus. Vastame
5 päeva jooksul

Kontrollime enne lepingu
sõlmimist üle, kas valitud
lahendus on kõige
sobivam

Koostame projekti,
vormistame vajalikud load
ja dokumendid, aitame
liitumislepingu taotlemisega

6

5

4

Valmis!

Võrguga liitumine

Paigaldus

Hakkadki tootma
päikeseelektrit, naudid
väiksemaid elektriarveid
ning hoiad toodangul
nutitelefoni abil silma peal

Võrguettevõtjale tuleb esitada
elektritootja liitumistaotlus ning
sõlmida võrguleping. Ära muretse,
aitame sind tehniliste andmete
sisestamisel

Lepime paigalduseks
kokku sobiva aja

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JA LEIAME KOOS SOBIVA LAHENDUSE
777 4040

teenindus@energia.ee

energia.ee/paikesepaneelid

