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Joustavuus

Aurinkokeräimiä on saatavilla  kaiken  tyyppisille 
  katoille. Ne voidaan asentaa uuteen tai vanhaan 
kattoon. Aurinkolämpöjärjestelmät toimivat lähes 
minkä tahansa muun lämmitysjärjestelmän  rinnalla, 
joten niiden avulla voidaan toteuttaa juuri sopiva 
yhdistelmäratkaisu.

Saatavuus

Vastoin yleistä käsitystä, auringonpaisteen määrä on 
merkittävää Suomessa. Aurinkoenergiaa on  runsaasti 
saatavilla maaliskuusta syyskuuhun.  Kesäkuukausina 
aurinkolämpöjärjestelmä voi toimia  ensisijaisena 
lämmitysenergialähteenä, kun taas syksyllä ja 
 keväällä sillä on tukeva rooli vedenlämmityksessä.

Hyödyt

Korkealaatuisten aurinkolämpöjärjestelmien    käyttö- 
ja huoltokulut ovat hyvin alhaiset. Saat lähes 
 ilmaista lämmitysenergiaa, jonka avulla lämmitys-
kulut sekä hiilidioksidipäästöt pienenevät. Lisäksi 
kiinteistön arvo nousee, sillä myös tulevat asukkaat 
pääsevät nauttimaan parantuneesta energia-
tehokkuudesta.

Aurinkolämpö

Kasvavat energiakustannukset,  tiukentuva 
 lain säädäntö ja henkilökohtainen  mieltymys ovat
kaikki hyviä syitä hyödyntää uusiutuvia energia-
muotoja.  Auringon säteily on selkeästi yksi  käyttö-
    kelpoisim mista uusiutuvan energian lähteistä. 
 Aurinkolämpöjärjestelmät ovat testattuja, turvallisia 
ja talou dellisia.

Ilmaista energiaa

Aurinkoenergia on ilmaista, puhdasta ja  uusiutu vaa.  
 Aurinkojärjestelmän asennus on helppoa ja pääset 
 nopeasti nauttimaan aurinkoenergian taloudellisuu-
desta ja mukavuudesta. Aurinkoenergia on luonnon-
tuote, joten muut tahot eivät määrää sen hintaa tai 
käyttöä.

Toiminta

Toimintaperiaate on yksinkertainen; katolle sijoitet-
tavat paneelit keräävät auringon säteistä lämpöä, 
joka siirretään vesivaraajaan. Lämmitettyä vettä 
 voidaan käyttää sellaisenaan käyttövetenä tai talon 
lämmitykseen riippuen taloteknisistä ratkaisuista.

Kytkeydy ilmaiseen energialähteeseen

Laajuus

Ruukin aurinkolämpötuoteperhe koostuu neljästä 
tuotelinjasta, joilla kaikilla on oma käyttö alueensa. 
Ruukki aurinkolämpöpaketit ovat edullisia järjestel-
miä käyttöveden lämmitykseen. Classic solar -tuote-
linja tarjoaa huippu muotoilua, jossa aurinkokeräimet 
 sulautuvat saumattomasti katteeseen. Suuritehoiset 
ja monipuoliset Ruukki hybrid -aurinkolämpöpaketit 
on suunniteltu käyttö- ja talonlämmitysveden tuot-
tamiseen. Mittatilattavat aurinko lämpöjärjestelmät 
puolestaan suunnitellaan kohde kohtaisesti, jolloin 
saadaan juuri oikea ratkaisu  yksilöityyn käyttötar-
peeseen.

Laatu

Ruukki takaa aurinkolämpöratkaisuilleen pitkän
käyttöiän. Lämmitysratkaisujen komponentit ovat 
 kestäviä ja tarjoavat erinomaisen tehokkuuden ja 
käytettävyyden. Käyttö- ja asennusmukavuus on 
saatu huippuunsa, samalla kun huolto- ja käyttö-
kustannukset on minimoitu. 

Ruukki® aurinkolämpöratkaisut
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Sopiva järjestelmäkoko asukkaiden lukumäärän mukaan

Henkilömäärä 2–3 4 5 6+

Keräinkentän koko 4 m2 6 m2 6 m2 8 m2

Vesisäiliö (litraa) 300 300 400 400

Edullinen aurinkolämpöratkaisu muodostuu 
 tehokkuudesta ja pitkästä käyttöiästä.

Ruukki aurinkolämpöpaketit tarjoavat erinomaisen hinta- 
laatusuhteen. Päälleasennettavat keräimet sopivat kaiken 
tyyppisiin kattoihin. Ne voidaan asentaa vanhan katon
päälle tai uuden katon yhteydessä. Aurinkolämpöpakettien 
asennus ja käyttö on vaivatonta.

Aurinkolämpöpaketit ovat käyttövalmiita settejä, joihin kuu-
luu kaikki tarvittavat komponentit. Saatavana on kolme eri 
kokoa keräinkentän pinta-alan mukaan: 4, 6 ja 8 m2 sekä 
 valinnainen 300 tai 400 litran käyttövesivaraaja.

Ruukki® aurinkolämpöpaketti

Lämminvesivaraajalla varustettu Ruukki aurinkolämpö-
paketti käyttöveden lämmitykseen.

Huomaamaton aurinkolämpöratkaisu arkkitehtuuriltaan 
vaativiin rakennuksiin.

Ruukki Classic solar on uniikki maailmanluokan  ratkaisu. 
 Tuote on huippumuotoiltu – keräimet sulautuvat saumatto-
masti katteeseen, jolloin se sopii erityisesti arkkitehtuuril-
taan vaativiin kohteisiin. Ruukki Classic solar tarjoaa tyylik-
kään energiaa tuottavan katteen.

Ruukki Classic solar on suunniteltu osaksi Ruukki Classic 
-pysty sauma   katetta. Erilliset keräinkentän tukirakenteet toi-
mitetaan  osana tuotekokonaisuutta. Valmispaketit on saata-
vana  4 ja  8 m2  kokoisina 300 ja 400 litran valinnaisen käyttö-
vesivaraajan kanssa.

Sopiva järjestelmäkoko asukkaiden lukumäärän mukaan

Henkilömäärä 2–4 5+

Keräinkentän koko 4 m2 8 m2

Vesisäiliö (litraa) 300 400

Ruukki Classic solar lämpökatto lämminvesivaraajalla 
käyttöveden lämmitykseen.

Ruukki Classic® solar lämpökatto
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Tehokas aurinkolämpöjärjestelmä monipuoliseen käyttöön.

Ruukki hybrid –aurinkolämpöpaketti on tehokas aurinkoläm-
pöjärjestelmä tuottamaan lämmintä käyttö- ja talonlämmi-
tysvettä. Toimintavalmiiseen kokonaisuuteen voi liittää muita 
lämmönlähteitä, kuten lämpöpumpun, lämpökattilan ja ve-
sitakan. Huipputehoisten aurinkokeräinten lisäksi valmispa-
kettiin kuuluvat kaikki tarvittavat lämmönsiirtojärjestelmän 
osat sekä monipuolinen ohjausyksikkö automaattiseen oh-
jaukseen.

Ruukki hybrid –aurinkolämpöpaketteja on saatavana kolmel-
la eri keräinkentän koolla: 7, 10 ja 12 m2 sekä valinnaisella 500, 
750 tai 1000 litran hybridi-vesivaraajalla. Paketit soveltuvat 
sellaisenaan käyttö- ja talonlämmitysveden tuottamiseen. 

Aurinkolämpöratkaisu yksilölliseen tarpeeseen.

Toimitamme myös aurinkolämpöjärjestelmiä mittatilaustyönä 
kohteisiin joissa on merkittävä energiatarve, kuten kerros- ja 
rivitaloihin sekä yleisiin rakennuksiin.

Tarkan kohdeselvityksen jälkeen suunnitellaan yksilöity, juuri 
oikeanlainen ja -kokoinen aurinkolämpöjärjestelmä käyttöö-
si. Suunnittelu toteutetaan kohteen erityispiirteiden ja ener-
giatarpeen mukaan.

Ruukki® hybrid 
-aurinkolämpöpaketti 

Aurinkolämpöjärjestelmät 
mittatilaustyönä

Asennuspalvelut

Tarjoamme käyttöösi koulutetun  katto-, putki- ja 
 sähköalan asentajaverkoston. Kysy myyjältä  paikallisia 
palvelu kontakteja.

Toimituspalvelut

Ruukki toimittaa tuotteet suoraan kohteeseen.  
Kerro vain toimitusosoite ja haluttu toimitusaika, niin 
me huolehdimme, että tavarat saapuvat turvallisesti 
ja ajallaan perille.

Myyntipalvelut

Ruukin ja valtuutettujen jälleenmyyjien myynti-
edustajat palvelevat sinua projektin kaikissa 
 vaiheissa. Ota yhteys sähköpostitse tai puhelimitse.

Suunnittelupalvelut

Autamme sinua valitsemaan tai suunnittelemaan 
juuri sopivan ratkaisun käyttötarpeeseesi. Suun-
nittelu alkaa yleiskatselmuksella, jonka jälkeen 
suoritetaan kohdetietoselvitys.

1. Yhteydenotto myyntiin

Sopivan ratkaisun suunnittelu

3. Toimitus, asennus ja käyttö

2.

Palveluksessanne

Lisätietoja osoitteesta www.ruukkikatot.fi/aurinko tai myynnistä: Eteläinen Suomi   
puh. 020 592 7777, Pohjoinen Suomi puh. 020 592 7778, aurinkolampo@ruukki.com

Aurinkolämpöjärjestelmä yhdessä Ruukin kattopaketin kanssa. 

Uusista aurinkolämpökeräimistä löytyy oikea ratkaisu kaikkiin Ruukin katto  -
paketteihin. Voit asennuttaa aurinkolämpöjärjestelmän vaivattomasti samalla 
kun hankit uuden Ruukki-teräskaton. 

Ota yhteyttä kattomyyntiin, Eteläinen Suomi puh. 020 592 7777, Pohjoinen Suomi 
puh. 020 592 7778 tai www.ruukkikatot.fi.

Ruukki hybrid -aurinkolämpöpaketti 
tuottaa lämmintä  käyttö- ja talon-
lämmitysvettä.

Mittatilattu aurinkolämpöjärjestelmä 
suurella keräinkentällä.
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Ruukki toimittaa asiakkailleen 
energiatehokkaita teräsratkaisuja: 
paremmin rakennettuja ympäristöjä 
asumiseen, työhön ja liikkumiseen.

Ruukki Construction Oy, Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki, 020 5911, www.ruukki.fi

Copyright © 2014 Rautaruukki Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki, Rautaruukki, More With Metals ja Ruukin tuotenimet ovat 
Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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