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täydennä

lämmitysjärjestelmääsi

aurinkoenergialla

ja säästä energia-

kustannuksissa!

sisältö: 

•	 Jäspi solAr 300/500 -Aurinkovedenlämmitin
•	 Jäspi solAr 300/500 economy -AurinkoenergiAvArAAJA
•	 Jäspi solAr 3 JA 5 pAk -AurinkokeräinpAketit
•	 Jäspi solbox 15 JA 25 -lämmönvAihdinyksiköt
•	 lämmönvAihdinkierukkA energiAvArAAJiin
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jäspi solar 300 on aurinkoenergiaa hyödyntävä 
käyttövedenlämmitin sekä omakotitaloihin  
että kesämökeille.
Jäspi solar 300:n säiliön materiaali on ferriittinen haponkestä-
vä teräs ja hyvänä lämmöneristeenä on freonivapaa polyuretaani. 
Kupariaurinkokierukka siirtää tehokkaasti aurinkokeräimistä tule-
van lämmön käyttöveteen. 

Jäspi solar 300 on varustettu kahdella 3 kW:n sähkövastuksella. 
Varaajan alaosaan sijoitettu aurinkokierukka lämmittää koko säi-
liön sisältöä aina, kun aurinkoenergiaa on saatavilla. Varaajan ylä-
osan vastuksella lämmitetään (tai tulistetaan) tarpeen vaatiessa 
pienempää vesimäärää vedenlämmittimen yläosassa, jolloin läm-
mintä käyttövettä saadaan nopeammin. 

solar 300:a voidaan tehdasvarustuksella käyttää myös pelkäs-
tään sähköllä, jos esim. rakennusprojektin alussa ei vielä ole käy-
tettävissä asianmukaista laitteistoa aurinkoenergian hyödyntämi-
seen. siksi, ja myös talviaikaista käyttöä varten, toinen sähkövastus 
on sijoitettu säiliön alaosaan. aurinkoenergian tilalla voidaan käyt-
tää myös muita vaihtoehtoisia vesikierrolla hyödynnettävissä ole-
via lämmönlähteitä. 

Jäspi solar 300 tarvitsee toimiakseen aurinkokeräimet  ja lataus-
varusteet. Jäspi solar 3 paK -aurinkokeräinpaketissa on kaikki 
tarvittavat varusteet, ks. sivu 4. Myös muut markkinoilla olevat luo-
tettavat tehdasvalmisteiset aurinkokeräimet sopivat lataamiseen. 
sopiva keräinten yhteispinta-ala on 4 - 6 m².

Jäspi solar -aurinkovedenlämmitintä valmistetaan myös suu-
remmassa 500 litran koossa (Jäspi solar 500), jota lataamaan 
sopii esim. Jäspi solar 5 paK.

solar 300 -aurinkovedenlämmitin

1. paluu aurinkokeräimiltä Ø22
2. Meno aurinkokeräimille Ø22
3. Kylmä käyttövesi sisään Ø18
4. lämmin käyttövesi ulos Ø18
5. syöttösekoitusventtiili Ø18
6. alaosan anturitasku
7. Yläosan anturitasku
8. Ylävastus 3 (4,5) kW
9. alavastus 3 (6) kW
10. sähkösyötöt vastuksille
11. sähkökytkentäkotelot
12. Haponkestävä sisäputki
13. lämmönvaihdinkierukka
14. irrotettava alaetulevy
15. irrotettavat alasivulevyt  
 (ei solar 500)
16. säätöjalat 20-45 mm

osat solar 300(500)
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malli 
Jäspi

mitat [mm] pystyynnosto-
korkeus [mm]

tilavuus 
[l]

paino 
[kg]

rakenne-
paine [bar]

sähkövastus lvi-
numerok l s

solar 300 1900 600 600 1998 290 105 10 2 kpl (3+3 kW) 5260097

solar 500 1920 730 730 2055 500 153 10 2 kpl (6+4,5 kW) 5260099
Mitta- ja rakennemuutosvarauksin.

solar 300:ssa on kaksi sähkövastusta, 
ja se toimii itsenäisesti 

(aurinko)vedenlämmittimenä.

tekniset tiedot

Havainnekuva (yllä):
aurinkokeräimiltä tuleva lämmönsiirtoneste (elin-
tarvikelaatuinen propyleeniglykoli) siirtää aurinko-
energialla tuotettua lämpöä aurinkokierukan kaut-
ta solar 300:n käyttövesisäiliöön. säiliön ylävastus 
tulistaa käyttöveden asetettuun lämpötilaan (esim. 
60 °C). säiliön alavastus on käytössä lähinnä talviai-
kaan, kun auringosta ei saada riittävästi energiaa.

Havainnekuvaa ei tule käyttää asennus- tai 
kytkentäkaaviona.
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jäspi solar 300 economy -aurinkoenergia-
varaaja on tarkoitettu tehokkaaseen aurinkoläm-
mön hyödyntämiseen saneerauskohteissa. 
Järjestelmä sopii erinomaisesti vanhan tai uuden öljykattilan 
rinnalle apulämmönlähteeksi. se sopii myös olemassa olevan 
käyttövesivaraajan tai Jäspi Tehowatti -sähkökattilan rinnalle 
käyttövedenlämmittimeksi. 

solar 300 EConoMYn säiliö on valmistettu haponkestävästä te-
räksestä ja sen kuparinen aurinkokierukka siirtää lämmönkeruu-
nesteen lämmön tehokkaasti säiliön käyttöveteen. 

solar 300 economy -aurinkoenergiavaraaja

1. paluu aurinkokeräimiltä Ø22
2. Meno aurinkokeräimille Ø22
3. Kylmä käyttövesi sisään Ø18
4. lämmin käyttövesi ulos Ø18
5. Tulo latauspumpulta Ø18
6. säiliön alaosan anturitasku
7. säilön yläosan anturitasku
8. Vaihtoehtoinen (tulpattu)  
 yhde , lämmin käyttövesi ulos
9. puhdistusluukku
10. lämmönvaihdinkierukka
11. avattava alaetulevy
12. avattavat alasivulevyt  
 (ei solar 500 Economy)
13. säätöjalat 20-45 mm

osat
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malli Jäspi mitat [mm] pystyynnosto-
korkeus [mm]

tilavuus 
[l]

paino 
[kg]

rakenne-
paine [bar]

lvi-
numerok l s

solar 300 Economy 1900 600 600 1998 290 100 10 5260096

solar 500 Economy 1920 730 730 2055 500 153 10 5260098
Mitta- ja rakennemuutosvarauksin.

Jäspi solar 300 EConoMY tarvitsee toimiakseen aurinkokeräi-
met  ja latausvarusteet. Jäspi solar 3 paK -aurinkokeräinpaketis-
sa on kaikki tarvittavat varusteet, ks. sivu 4. Myös muut markkinoil-
la olevat luotettavat tehdasvalmisteiset aurinkokeräimet sopivat 
lataamiseen. sopiva keräinten yhteispinta-ala on 4 - 6 m².

solar EConoMYa valmistetaan myös suuremmassa 500 litran 
tilavuudessa (Jäspi solar EConoMY 500), jota lataamaan sopii 
Jäspi solar 5 paK.

tekniset tiedot

Havainnekuvat (alla):
aurinkokeräimiltä tuleva lämmönsiirtoneste (elintarvi-
kelaatuinen propyleeniglykoli) siirtää aurinkoenergial-
la tuotettua lämpöä aurinkokierukan kautta solar 300 
EConoMYn säiliöön. Esilämmitetty käyttövesi lämmite-
tään asetettuun lämpötilaan (esim. 60 °C) esim. sähköi-
sessä käyttövedenlämmittimessä tai lämmityskattilassa.
Havainnekuvia ei tule käyttää asennus- tai 
kytkentäkaavioina.

solar economyssa ei ole sähkövastuksia.
 solar economy sopii jo olemassa 

olevan lämmitysjärjestelmän rinnalle 
saneerauskohteisiin.



Jäspi solar 3 paK sisältää 3 tasokeräintä ja 
solar 5 paK:ssa on 5 keräintä. Molemmat 
paketit sisältävät lisäksi mm. latausautoma-
tiikan, tarvittavat kattokiinnityskannakkeet, 
lämmönsiirtonesteen ja paisunta-astian. 

Kolmen keräimen pinta-ala on noin 6 m² ja 
viiden keräimen pinta-ala noin 10 m².

solar pak -aurinkokeräinpaketit

toimitussisältö (ks. myös kuva alla)

Jäspi solAr 3 pAk
lVi-numero 5289400

Jäspi solAr 5 pAk
lVi-numero 5289401

aurinkokeräimet 
3 kpl

aurinkokeräimet 
5 kpl

lämmönsiirto-
neste 25 l 

(elintarvikelaatuinen 
propyleeniglykoli)

lämmönsiirto-
neste 40 l

(elintarvikelaatuinen 
propyleeniglykoli)

Kattokiinnikesarja 
(alumiinikehikko ja 

kattokiinnikkeet sekä 
pelti-/huopa- että 

tiilikatolle)

Kattokiinnikesarja 
(alumiinikehikko ja 

kattokiinnikkeet joko 
pelti-/huopa- tai 

tiilikatolle)

aurinkolatauspaketti 
Jäspi sps

ja ohjausyksikkö 
Jäspi sCU

aurinkolatauspaketti
Jäspi sps

ja ohjausyksikkö 
Jäspi sCU

paisunta-astia 18 l paisunta-astia 18 l

putkiliitosten liitinsarja putkiliitosten liitinsarja

40 m putkieristettä
(Ø18 mm)

40 m putkieristettä
(Ø18 mm)

 

20
19

Ohjausautomatiikka
Jäspi SCU

Aurinkolatauspaketti
Jäspi SPS

Paisunta-astiaPutkieriste Lämmönsiirto-
neste

Putkiliitosten
liitinsarja

Kattokiinnikesarja

Aurinkokeräimet
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Havainnekuva yllä:
aurinkojärjestelmä voidaan solar paK:n avulla liittää myös 
energiavaraajaan, johon on liitetty puulämmitys. Talvella lämmitetään 
puukattilalla ja kesällä aurinkoenergialla.

Havainnekuvaa ei tule käyttää asennus- tai 
kytkentäkaaviona.

lisäksi tarvitaan:
• Kattoläpivienti (valitaan kattomateriaalin 
mukaan), esim. VilpE

• Keräinten ja varaajan väliset liitosputket, 
Cu Ø18 mm

lisävarusteena:
• Kaukoran valikoimassa on myös eristetty, 
taipuisa rsT-kaksoisputki Ø16 mm keräin-
ten ja varaajan välisiiin liitoksiin. saatavissa 
joko 15 tai 20 m mittaisena.

• Kallistettava kattoteline, joka helpot-
taa auringon säteilyenergian keräämistä 
tasakatoilla.



solbox 15 ja 25 -lämmönvaihdinyksikkö
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Jäspi solbox -lämmönvaihdinyksikkö on tar-
koitettu aurinkolämmitysjärjestelmiin, joissa 
energiavaraajaan tai kattilaan ei saada asen-
nettua lämmönvaihdinkierukkaa. solboxia 
käytetään myös kohteissa, joissa lämmön-
siirtoon halutaan parempaa säädettävyyttä 
tai joissa lämmönsiirto aurinkojärjestelmäs-
tä lämmitysjärjestelmään on edullisempaa 
tehdä levylämmönvaihtimella; esimerkiksi 
jos keräinpinta-ala on suuri. 

solbox toimii yhdessä aurinkojärjestelmän 
pumppuyksikön kanssa ja siirtää energian 
keräinjärjestelmän glykolipiiristä asuinkiin-
teistön lämmityspiiriin.

solbox 15 -lämmönvaihdinyksikkö on tar-
koitettu asennuksiin, joissa keräinpinta-ala 
on 6 - 12 m², solbox 25 sopii pinta-alaltaan 
12 - 40 m²:n asennuksiin.

solbox 15 ja 25 -yksiköt sisältävät lämmön-
vaihtimen lisäksi:

• Latauspiirin kiertovesipumpun
• Lianerottimen
• Ilmausventtiilin
• Latauslämpötila- ja painemittarin  
(solbox 15)
• Lämpömittarit latauslämpötilalle ja  aurin-
kopiirin tulolämpötilalle (solbox 25).

solbox 15 solbox 25

Kenno iC15TH 
x 40

iC25TH 
x 30

pumppu Grundfos Ups 25-60

aurinkopiiri,  
propyleenigly-
koli / virtaama

5-15 l/min. 5-20 l /min.

lämmityspiiri, 
vesi / virtaama 5-30 l/min. 5-40 l/min.

paino tyhjänä 20 kg 25 kg

lVi-numero 5350183 5350184
Mitta- ja rakennemuutosvarauksin.

solbox 15 solbox 25

aurinkokierukka (cu)

Energiavaraajaan (esim. Jäspi ovali ja Jäspi 
lämpöakku) tarvitaan aurinkokeräinpaketin 
lisäksi aurinkolämmityskierukka. (Kierukkaa 
ei tarvita Jäspi solar 300/500:n ja Jäspi solar 
300/500 Economyn kanssa.)

Jäspi aurinkokierukka on kestävää kampa- 
kuparia.

lvi-numero: aurinkokierukka 5210516

© Kaukora Oy 2012

Havainnekuva: aurinkokeräimet on liitetty yösähkökäytössä olevaan
energiavaraajaan aurinkokierukan avulla.

© Kaukora Oy 2012

Havainnekuva: Jos energiavaraajassa ei ole 
aurinkokierukkaa, aurinkokeräimet voidaan liittää 
varaajaan solbox-lämmönsiirtimen avulla.

Ei tule käyttää asennus- tai kytkentäkaaviona.
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tekniset tiedot



aurinkoenergian hyödyntäminen

periaatteessa kaikki uusiutuva energia on peräisin au-
ringosta, josta saadaan myös suomen leveysasteilla yl-
lättävän paljon energiaa. suomessa aurinkoenergian hyö-
dyntäminen on mahdollista helmikuun alusta marraskuuhun 
saakka. koska aurinko ei paista aina, aurinkojärjestelmä kaipaa 
parikseen sitä tukevan energiamuodon. Tällainen tukimuoto on 
yleensä sähkö. Jos aurinko ei paista, sähkövastus huolehtii siitä, 
että lämpö riittää.

aurinkoenergia on ylivoimainen, jos vertaillaan uusiutuvien ener-
giamuotojen käytönaikaisia päästöjä tai ulkopuolisen energian tar-
vetta. aurinkoenergian talteenotto ei aiheuta päästöjä ja järjestel-
mä toimii varsin pienellä sähkönkulutuksella. aurinkojärjestelmä 
on pitkäikäinen ja sen huollon tarve on vähäinen. 

Toisin kuin yleensä kuvitellaan, aurinkoenergia on erittäin käyt-
tökelpoista myös suomessa. Mielikuvaa vääristää suomen vii-
leämpi ulkolämpötila, joka ei kuitenkaan suoraan kerro auringos-
ta saatavasta energiasta, sillä auringosta saadaan energiaa myös 
silloin, kun aurinkoisella ilmalla lämpömittari näyttää pakkasluke-
mia. etelä-suomessa auringon vuosittaiset säteilymäärät ovat 
samaa suuruusluokkaa kuin keski-euroopassa. auringon sätei-
lyn vuodenaikavaihtelut ovat kuitenkin suomessa suuremmat ja 
säteilyenergiasta 90 % saadaan maalis-syyskuun välisenä aikana.

aurinkoenergian aktiivinen hyödyntäminen tapahtuu erilaisten 
teknisten laitteiden avulla. aurinkolämpöä saadaan, kun auringon 
säteily muutetaan lämmöksi aurinkokeräimissä* (taso- tai tyhjiö-
putkikeräimissä), joissa pumpun avulla kierrätetään jäätymätöntä 
lämmönsiirtoliuosta. Keräimessä lämmenneen nesteen lämpö siir-
retään lämmönvaihtimen välityksellä lämmönvaraajaan. aurinko-
lämpöjärjestelmä kokonaisuudessaan koostuu aurinkokeräimistä, 
varaajasta, pumppu- ja ohjausyksiköstä sekä putkistosta.

*Hyvä tietää: Aurinkokeräin muuttaa säteilyn lämmöksi ja tuot-
taa lämmintä vettä. Aurinkokenno (aurinkopaneeli) muuttaa nä-
kyvän valon kennon puolijohdekalvossa sähkövirraksi ja tuottaa 
sähköä.

Tärkeimmät käyttökohteet aurinkolämmölle ovat käyttöveden, 
huonetilojen ja uima-altaiden lämmitys. aurinkolämmitysjärjes-
telmä voidaan yhdistää kaikkiin päälämmitysmuotoihin. Erityi-
sen hyvin se soveltuu sellaisen lämmitysjärjestelmän yhteyteen, 
jossa on jo vesivaraaja (esimerkiksi puu-, hake- tai varaava sähkö-
lämmitys, Jäspi GTV, ovali tai lämpöakku). aurinkolämpö sovel-
tuu lisälämmönlähteeksi erinomaisesti myös öljylämmitysjärjes-
telmään (ks. Jäspi solar 300/500 Economy). sähkölämmitteisessä 
talossa aurinkoenergialla voidaan lämmittää käyttövesi (ks. Jäspi 
solar 300/500). 

aurinkoenergiasta saadaan tuottoa sitä enemmän, mitä alhai-
sempaa lämpötilatasoa voidaan käyttää hyödyksi. siksi jäspi-
aurinkojärjestelmissä aurinkoenergiaa hyödynnetään ensisijai-
sesti käyttöveteen.

yleensä aurinkolämpöä käytetään lämpimän käyttöveden val-
mistukseen, mutta suurempi hyöty siitä saadaan, jos aurinko-
kerääjät liitetään myös vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. 
aurinkolämmöllä voidaan tuottaa noin puolet lämpimän käyttö-
veden valmistamiseen tarvittavasta energiasta. Jos aurinkokerää-
jät on kytketty lämmitysjärjestelmään, voidaan aurinkolämmöllä 
tuottaa jopa 25–35 % lämmitystarpeesta. Matala- ja passiiviener-
giataloissa osuus on vieläkin suurempi johtuen pienemmästä 
lämmitystarpeesta.

oikein suunniteltu ja asennettu systeemi tuottaa hyvin ja toimii 
kymmeniä vuosia. Jotta auringon energia saadaan hyödynnettyä, 
sen ominaispiirteet tulee ottaa huomioon. aurinkoenergian kerää-
misen kannalta olennaista on näkyvä valo, auringonpaiste. aurinko 
nousee idästä ja laskee länteen kaikkialla maailmassa paitsi poh-
jois- ja etelänavalla. Kesällä aurinko paistaa kohtisuoraan taivaalta 
ja talvella taivaanrannasta, lähes vaakasuoraan. Talvella päivä on 
lyhyt ja säteily on heikkoa. Kesällä päivä on pitkä ja säteily on te-
hokasta. näistä seikoista johtuen ”paras” keskimääräinen asennus-
suunta keräimille on etelään päin ja 45 asteen kulmassa vaakasuo-
raan tasoon nähden (ks. kuvaaja 2 seuraavalla sivulla).



Keräinjärjestelmän (6 m2) keskimääräinen tuotto päivässä Etelä-Suomessa
ja hyödyksi saatu kokonaisenergiamäärä eri käyttöveden kulutusmäärillä
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Käyttöveden kulutus
18 kWh päivässä, 6 henkilöä 

Käyttöveden kulutus
12 kWh päivässä, 4 henkilöä 

Käyttöveden kulutus
6 kWh päivässä, 2 henkilöä 

2-henkinen talous pystyy
hyödyntämään auringon 
energiaa käyttöveteen
maksimissaan näin paljon 

4-henkinen talous pystyy
hyödyntämään auringon
energiaa käyttöveteen
maksimissaan näin paljon 

6-henkinen talous pystyy
hyödyntämään auringon
energiaa käyttöveteen
maksimissaan näin paljon 

Aurinkoenergian tuotto päivässä 
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Asennuskulma

Kaukora oy testaa jatkuvasti uusiutuvan energian vaihtoehtojen 
hyödyntämistä. raision tehtaan käyttövettä on lämmitetty tehtaan 
katolle asennetuilla, auringon suunnan mukaan kääntyvillä aurin-
kokeräimillä (6 kpl) jo vuodesta 2005 lähtien. Kuvaaja 3 (yllä) näyt-
tää käyttövesituoton jakautumisen aurinkoenergialla ja sähköllä. 

Kuvaajassa 1 (yllä) on selvitetty aurinkojärjestelmän toimintaa ja 
systeemin tuottamaa energiaa eri vuodenaikoina. systeemi on 
Jäspi solar 300 -varaaja ja solar 3 paK -aurinkokeräinpaketti, jossa 
on keräinpintaa noin 6 m². Tuotto voi olla mitä vain minimi- ja mak-
simituoton välillä. samassa kuvaajassa on esitetty, miten tärkeää 
kulutuksen huomioiminen on systeemin suunnittelussa. 

Jos aurinkoenergiaa ei saada käytettyä, siitä ei myöskään ole 
hyötyä! 

Kuvaajassa 2 (yllä) on esitetty, miten asennussuunta vaikuttaa vuo-
tuiseen tuottoon. Jos keräinpinta tuottaisi etelän suuntaan 45 as-
teen kulmaan asennetuilla keräimillä 4000 kWh, lounaaseen vaa-
kasuoraan asennetut keräimet tuottaisivat vastaavasti 3129 kWh.
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