
AURINKOPILARI FS-P127
Betonilaattaan tai teräspalkkiin kiinnittyvät kattopilarit

Aurinkopilarin mahdollis-
tama aurinkopaneelien 
parempi säteilykulma, 
tehokkaampi jäähdytys ja 
vähäisempi lumipeittei-
syyden aiheuttama tuoton 
menetys parantavat aurin-
kovoimalan tuottoa helposti 
yli 10% tavanmukaiseen 
painoperustaiseen aurin-
kopaneeliasennukseen 

AURINKOPILARILLA TASAKATOLTA
HELPOSTI YLI 10% PAREMPI TUOTTO

Lisätietoa: 
https://aurinkopilari.fi

Kiinnityslaipat
iv-koneille jne.

verrattuna. Lisäksi aurinkopilarin käyttö 
lisää merkittävästi paloturvallisuutta ja 
helpottaa katon ylläpito- ja huoltotöitä.

Aurinkopilari on ensi-sijaisesti aurin-
kovoimalan pilariasennusjärjestelmä, 
mutta siihen voidaan kiinnittää panta- 
ja laippaosien avulla myös IV-koneet ja 
muut katon laitteet. 



SUOMALAISEEN   
RAKENNUSTAPAAN
SUUNNITELTU

TUOTESARJA KATTOJEN 
LAITEASENNUKSIIN

HYÖDYT

 ▶ Valmiit kattopilarit useille 
betonilaattatyypeille ja rakennusten 
teräspalkeille

 ▶ Primääripilarien korkeus helposti 
varioitavissa kattokohtaisesti

 ▶ Valmis, määrämittainen FS-P pilari 
on edullinen työmaakohtaisesti 
räätälöityihin pilareihin nähden

 ▶ Katon laattaan tai teräspalkkiin 
kiinnittyvän asennusjärjestelmän 
ansiosta tuulikuormat ovat helposti 
hallittavissa ja paneelit voidaan 
asentaa korkeammalle  
kattopinnasta kuin painollisilla 
asennusjärjestelmillä

 ▶ Polyuretaanitäytetty koko pilarin 
pituudelta. Hyvä lämmöneristys 
takaa että pilarin sisään ei synny  
kondensoituvaa kosteutta.

AURINKOPILARI KAIKILLE TAVANMUKAISILLE 
TASAKATTOTYYPEILLE

1. Asennus teräspalkille. Joko palkin suuntaisesti tai ristikkäiseen suuntaan.
2. Asennus betonilaattaan. Kemiallinen akkurointi.
3. Asennus betonilaattaan. Läpiporaus.
4. Asennus ontelolaattaan. Onteloon valu.
5. Asennus betonivaluun. Sapluunaraudat.
6. Asennus laattaan, kun korkea välipohja.

AURINKOPANEELIASENNUKSEN SUUNNITTELU 
JA MITOITUS
1.  Valitaan rivijako ja paneelikulma paneelin ja käytettävissä olevan tilan mukaan.  

Half-cut paneelilla rivijako voi olla tiiviimpi.
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2. Reunimmaiset pilarit noin 200 .. 500 mm rivin päästä. Pilarijako tasajaolla.  
Pilarijako aina < 3 000 mm

Paneelikulma Pienin rivijako 72 cell 
paneelilla

Pienin rivijako 60 cell tai 
72 cell half-cut paneelilla

200 -
500 pilarijako

n. 1000 mm, (60/72 cell paaneeli + paneelikiinnike)
Ilmoita paneelin koko, jos paneeli on jokin muu kuin vakio 60 tai 72 cell paneeli.
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Finnwind FS-P –asennuspilarit on tuote-
sarja betonilaattoihin ja rakennusten 
teräspalkkeihin kiinnittyviä primääripila-
reita, jotka soveltuvat aurinkopaneelien 
asennusjärjestelmien lisäksi myös muihin 
kattojen laiteasennuksiin kuten IV koneil-
le, aidoille jne. 

FS-P pilareilla voidaan toteuttaa kaikki 
aurinkopaneelien kallistuskulmat; 0..90 
astetta ja ne soveltuvat erityisesti kohtei-
siin joissa halutaan Suomen olosuhteissa 
hyvin tuottavia 25 - 45 asteen kallistuksia. 
Yksirivisen primäärikiinnityksen ansiosta 
tuulikuormat ovat helposti hallittavissa, 
paneelit voidaan asentaa korkeammalle 
kattopinnasta kuin painollisilla asennus-
järjestelmillä ja mikä tärkeintä, katon 
huolto- ja lumityöt ovat tulevaisuudessa 
helpompia.

25 4.1 m 3.4 m

30 4.4 m 3.7 m

35 4.7 m 3.9 m

40 5.0 m 4.2 m



VINKKI!

Kiinnitys myös 
rakennuksen 
kantavaan 
teräspalkkiin.

1.  Valitaan rivijako ja paneelikulma paneelin ja käytettävissä olevan tilan mukaan.  
Half-cut paneelilla rivijako voi olla tiiviimpi.

TOIMITUSSISÄLTÖ 

Alle 2 m korkeat pilarit toimitetaan 
kokoonpantuna, ellei toisin sovita.  

•	 laippa kiinnitettynä
•	 putki uretaanitäytettynä
•	 pilarihattu asennettuna 

Pelkkä pilaritoimitus ei sisällä: 

•	 kiinnityssarjaa joka tilattava erikseen  
kattotyypin mukaan

•	 katepinnan tiivistetyvikartiota
 

PILARIN KATTOKIINNITYSLAIPAN PÄÄMITAT

Pilarin laipan suunta on aina kohti- 
suoraan paneeliriviin nähden.

AURINKOPILARIN VALINTA JA OSTAMINEN

Aurinkopilarin pituus valitaan eristekerroksen paksuuden mukaan. Vakiokorkeus 
1500 mm soveltuu n. 500 mm eristevahvuudelle ja 2000 mm aurinkopilari n. 700 mm 
eristevahvuudelle. Räätälöidysti pilarit saatavilla pituudella 400 .. 2000 mm.

KIINNITYSSARJA KATTOON KIINNITTYMISEEN
1.  kiinnitys betonilaattaan, vaarnaruuvisarja sis. kemialliset ampullit
2. kiinnitys kantavaan teräspalkkiin, (HEA, HEB palkki)
3. asennus betonivaluun, kiinnitysruuvien asemointisapluuna  
   (asemoi M20 ruuvit)

AURINKOPILARIIN KIINNITTYVÄ AURINKOPANEELITELINE

1.  Pilariin kiinnittyvän kallistavan telinekolmion paneelikulma valitaan käytettävissä 
olevan tilan ja rivivälin mukaan. Kallistava kolmio toimitetaan esikasattuna. 
Saatavilla olevat asennuskulmat 25, 30, 35, 40 astetta.

2. Kallistavien telinekolmioiden määrä on sama kuin tilattavien tai kohteessa jo 
olevien aurinkopaneelikäyttöön tarkoitettujen pilarien määrä

3.   Aurinkopaneelikiinnikkeet valitaan käytettävissä olevan aurinkopaneelin 
kehyskorkeuden mukaan. Saatavilla olevat kiinnikkeet 35 mm ja 40 mm.

4.			Vaakasuuntaisten	telineprofiilien	ja	aurinkopaneelikiinnikkeiden	oikeaa	määrää	
varten tarvitaan kaikkien paneelirivien paneelimäärät ja pituudet. 

5.   Optiona telineeseen saatavilla aurinkopaneelien alla kulkeva kaapelikouru. 
Haluttaessa optiona myös aurinkopaneelit 60/120 tai 72/144 cell. 

Lisätietoa ja valmiita .dwg kuvia 
https://aurinkopilari.fi  

Käytettävä aurinkopaneeli, paneelikulma,  
eristevahvuus, valittava aurinkopilari jne.  
vaikuttavat mittoihin.

AURINKOPILARIASENNUKSEN 
PÄÄMITAT



MODUULIPILARI FS-P127 

Järjestelmä Katon laattaan tai teräspalkkiin kiinnittyvä pilari /  
pilariin kiinnittyvä aurinkopaneeliteline

Kattotyyppi Kattorakenne: ontelolaatta, betonilaatta, TT laatta, teräspalkit

Aurinkopaneeli ja asennussuunta 60,	72,	120,	144	cell,	35	mm	tai	40	mm	profiilille,	asennussuunta	pysty

Materiaali Pilari	ja	telinerunko	kuumasinkitty	teräs,	Profiilit	ja	kiinnikkeet	alumiinia

Asennuskulma 25, 30, 35 ja 40 astetta, myös muut paneelikulmat

Primääripilarin halkaisija 127 mm

Pilarin korkeus 400 - 2000 mm, yli 2000 mm sivutuennalla

Yhden primääripilarin paino  30 kg (1.5 m standardipilari)

Kiinnitys laattaan M20 x 260 vaarnaruuvit, 4 kpl

Kiinnitys teräspalkille Asennussarja M20 ruuvikiinnityksellä (tilattava erikseen)

Aurinkopaneelirivien välit Vapaasti valittavissa

Käyttölämpötila -40 ... + 80

Lumikuorman kestävyys SFS-EN 1991-1-3 mukaisesti Suomessa

Tuotetakuu 10 vuotta

Sertifioinnit CE, EN1090

Järjestelmämitoitus Valmistajan ohjeiden mukaisesti
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TEKNISET TIED0T

TASAKATTOJEN 
PAINOPERUSTAISET 
JÄRJESTELMÄT 
PAINOTASSULLISET 
JÄRJESTELMÄT  
OPTIONA	HUOLTO- 
KÄVELYKÄYTÄVÄT 

TASAKATTOJEN PRIMÄÄ-
RIKIINNIKKEET 
ONTELOLAATTAAN
BETONILAATTAAN
KORKEAAN YLÄPOHJAAN
TERÄSPALKKIIN

HARJAKATOT 
SAUMATTU PELTI
PROFIILIPELTI
TIILI
HUOPA
AALTOPELTI

SEINÄASENNUS 
SANDWICH SEINÄÄN
SEINÄN KANTAVAAN 
RAKENTEESEEN

MAA-ASENNUS 
JÄRJESTELMÄT
RUUVIPAALU
KAIVETTAVAT
KALLIOASENNUS  
BETONIPAINOLLISET

FINNWIND FS ASENNUSJÄRJESTELMÄT

Finnwind Oy
Koiranojanrinne 4 A, 33880 Lempäälä 
Puh.	010	574	3540,	info@finnwind.fi
Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv 24 %)

https://finnwind.fi

Valmistaja
Salon Tukituote Oy
Kaskiahonkatu 8, 24280 Salo
Puh.	(02)	7312	415,	tukituote@tukituote.fi

www.tukituote.fi

Jälleenmyyjä


