
Aurinkoenergia on ympäristöystävällinen energialähde
ilman haitallisia päästöjä.

Aurinkoenergiantuottolasit
Auringonvalo aiheuttaa elektronien liikkeen SEG-aurinkoenergiantuottolasissa, 
jolloin muodostuu sähkövirtaa.  Sähkö johdetaan akkuun tai invertterin kautta 
omaan kulutukseen ja yleiseen sähköverkkoon.

Toteutamme aurinkoenergiantuottolasit ja aurinkoenergiantuottolämpölasit 
alumiinirakenteineen avaimet käteen -projektina. Projektipäällikkömme vastaa 
projektin rakennesuunnittelusta, tuotannosta ja asennuksesta.
Saat aurinkoenergiantuottolasit ja aurinkoenergiantuottolämpölasit myös 
tuoteosakauppana, työmaalle toimitettuna.

Lasista 
aurinkosähköä.



Aurinkoenergiantuottolasit:
FixSun-aurinkoenergiantuottolasit
SEG- aurinkoenergiantuottolämpölasit
SEG- aurinkoenergiantuottolasijulkisivut
SEG- aurinkoenergiantuottolasijulkisivusaneeraukset
SEG- aurinkoenergiantuottokaksoislasijulkisivut
SEG- aurinkoenergiantuottolasikatot
SEG- aurinkoenergiantuottolasikatokset
SEG- aurinkoenergiantuottolasikaiteet
 
Aurinkoenergiantuottolasit

Seg-aurinkoenergiantuottolasit ovat huipputehokkaita aurin-
koenergian tuotossa. Saat tuotettua aurinkoenergiaa omaan 
käyttöösi tehokkaasti myös aurinkoenergiantuottolaseilla.
Aurinkoenergiantuottolasit ovat kestäviä, luotettavia ja erittäin 
pitkäikäisiä, ja vakuudeksi niillä on pitkä 25 vuoden tehontuot-
totakuu.
 
Aurinkoenergiantuottolasipaketit 
- aurinkosähköjärjestelmät

Aurinkoenergia on kotimaista uusiutuvaa energiaa, saat aurinkosähköä nyt edullises-
ti. Aurinkoenergiantuottolasit ovat testattua laatua. Aurinkoenergiantuottolasien 
arvioitu elinikä on 40 vuotta. Aurinkoenergiantuottolasimme tuottaa kolme kertaa 
saman verran energiaa vuodessa kuin sen valmistamiseen kulutetaan. Aurinkoener-
giantuottolasi tuottaa elinkaarensa aikana 100 kertaa enemmän energiaa kuin sen 
valmistamiseen tarvitaan. Aurinkoenergiantuottolasipaketit ovat loistava vaihtoehto 
oman aurinkoenergian tuottamiseksi. Oman sähköenergian tuottaminen kannattaa 
aina ja sähkölaskusi pienenee. Aurinkoenergiantuottolasit estävät tehokkaasti UV-sä-
teilyn 99 prosenttisesti.
 
Aurinkoenergiantuottolämpölasit

Toteutamme omassa tuotannossamme Helsingissä CE-merkityt aurinkoenergiantuot-
tolämpölasit. Kehitämme aurinkoenergiantuottolämpölaseja asiakkaiden tarpeiden 
mukaisesti pyrkien lähitulevaisuudessa täysin läpinäkyvään lämpölasielementtiin.
Tuotevalikoimastamme saat kaikki lämpölasit 2K- ja 3K-lämpölaseina.



 Aurinkoenergiantuottolasijulkisivut
Tuotevalikoimaamme kuuluvat suuretkin lasijulkisivut. Saat 
kaikki saman katon alta. Aurinkoenergiantuottolasijulkisivut 
ovat Suomessa nyt. Aurinkoenergia on kotimaista energiaa 
lasijulkisivuista.
 
Aurinkoenergiantuottolasijulkisivusaneeraukset

SEG Finland toteuttaa vaativatkin julkisivusaneeraukset au-
rinkoenergiantuottolaseilla. Saat samalla ekologisen lasijul-
kisivun ja aurinkoenergiantuottokentän. Kaikki saman katon 
alta, rakennesuunnittelusta, tuotantoon ja asennukseen.

Aurinkoenergiantuottolasikatot

 Lasikatot kustannustehokkaasti aurinkoenergiantuottolaseil-
la kohteeseesi. Aurinkoenergiantuottolasikatto on investointi 
täysin nollaenergiataloon. Saat aurinkoenergiantuottolaseilla 
parhaan energiantuoton juuri katolta.

Toteutustapa on tyylikäs ja erittäin tehokas, koska aurinkoe-
nergiantuottolaseilla päästään jopa 100 watin maksimitehoi-
hin per lasielementti.
 
Aurinkoenergiantuottolasikatokset

Aurinkoenergiantuottolasikatoksilla saavutaan hyvät energi-
antuotot ja pystymme tarjoamaan jatkossa suuriakin lasi-
katoksia. Autokatokset ja parkkitalot on kustannustehokas 
tapa kattaa aurinkoenergiantuottolaseilla. Sähköautot saavat 
suoraan sähkön auringosta kotona, kaupassa ja työpaikoilla. 
Aurinkoenergia on hajautettua energiantuotantoa: hajaute-
tusti tuotettu ja kulutettu ilman siirtohäviöitä. Aurinkoenergi-
antuottolasikatos on ekologinen valinta myös mökille.

Aurinkoenergiantuottolasikaiteet

Aurinkoenergiantuottolasihan on itsessään jo turvalasi. Lasi 
muodostuu kirkkaasta float-lasista ja karkaistusta lasista. 
Välissä on laminointikalvoja, jotka tekevät lasirakenteesta 
erityisen kestävän. Aurinkoenergiantuottolasi soveltuu hyvin 
lasikaiteeksi.
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Lasista aurinkosähköä.
Tulevaisuuden energiaratkaisu on nyt kaikkien ulottuvilla

Faktaa aurinkoenergiantuottolaseista:

Kadmium-Telluurilla on 100 kertaa suurempi absorptiokerroin kuin piillä.
CdTe-ohutkalvolla on maailmanennätys energiatuotannon hyötysuhteessa.
CdTe-aurinkoenergiantuottolasi: 600 mm x 1200 mm x 6,8 mm, teho 85 W
a-Si-aurinkoenergiantuottolasi: 1100 mm x 1400 mm x 6,8 mm, teho 100  W
a-Si-aurinkoenergiantuottolasi: 1100 mm x 1400 mm x 8,8 mm, teho 100  W

Kysy tarjousta myös suuremmista laseista.

Aurinkosähköjärjestelmämme soveltuvat kaikkiin käyttötarkoituksiisi.
ON grid -aurinkosähköjärjestelmä  on sähköverkkoon helposti liitettävä, talomalli

OFF grid -aurinkosähköjärjestelmä  on vain rakennuksen omaan sähköverkkoon
  helposti liitettävä, mökkimalli

Hybrid -aurinkosähköjärjestelmä  käy molempiin käyttötarkoituksiin

Myös aurinkopaneelijärjestelmät.

Sähkösuunnittelu ja sähkötyöt luotettavilta yhteistyökumppaneiltamme Uudellamaalla.

Takuut aurinkosähköjärjestelmillemme

 - 25 vuoden tehontuottotakuu, vähintään 80  % aurinkosähkö-
    järjestelmän alkuperäisestä tehosta
 - materiaalitakuu vähintään 5 vuotta
 - asennustakuu vähintään 2 vuotta

PYYDÄ TARJOUS LASIPROJEKTISTASI
ALUMIINIRAKENTEINEEN ASENNETTUNA

Tilaa maksuton kartoituskäynti edulliselle asennukselle ja sähkö-
töille. Luotettava kumppani, 350 toteutettua projektia 2016-2019. 

12 kk koroton maksuaika Resurs Bankista.




