
Sijoittamalla aurinkosähköön
sijoitat tulevaisuuteen!

• Aurinkosähkö on omavaraista uusiutuvaa luonnon tuottamaa ekologista energiaa.
• Oma aurinkovoimala auttaa pienentämään sähkölaskua ja sähkön hinnan 
   noustessa kannattavuus paranee entisestään.
• Järjestelmä on 3-vaiheinen, joten kaikki tuotettu sähkö voidaan hyödyntää 
   kiinteistön sähkönkulutukseen. Ylimenevä osuus myydään sähköverkkoon.
• Omalta katolta tuotetusta sähköstä ei tarvitse maksaa siirtokustannuksia tai veroja.

AURINKOSÄHKÖN EDUT

SÄÄSTÄ SELVÄÄ RAHAA AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN AVULLA
Aurinkosähkö on uusiutuvaa, luonnon tuottamaa energiaa. Voit ottaa sen talteen 
aurinkosähköjärjestelmän avulla.  Aurinkosähköjärjestelmä on kannattava sijoitus, koska se tuottaa 
kymmenien vuosien ajan, vuoden aikana jopa 5-15 % sijoituksesta. Sähkölaskusi pienenee ja sähkön 
hinnan noustessa aurinkovoimalasi kannattavuus paranee entisestään.

AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN HANKINTA 
Helpoin ja turvallisin tapa aurinkovoimalan perustamiseen on hankkia kaikki tarvittavat komponentit 
samalta toimittajalta. Vertaillessa eri toimittajien aurinkosähköjärjestelmiä on hyvä varmistaa 
tuotteiden laadukkuus, asianmukainen testaus sekä pitkät takuut. 
   
Scanoffice Premium aurinkosähköjärjestelmä koostuu paneeleista, joilla auringonvalo otetaan talteen, 
invertteristä joka muuttaa aurinkopaneeleilta tulleen tasavirtaisen sähkön elektronisille laitteille 
sopivaksi vaihsopivaksi vaihtovirraksi ja lisäksi järjestelmään kuuluu mm. kattokiinnitysjärjestelmä, turvakytkin ja 
kaapelit. Scanofficen aurinkosähköjärjestelmissä on kaikki tarvittava ruuveja ja muttereita myöten.

Kymmeniä vuosia kestävä aurinkovoimala kannattaa hankkia Mr. LVI:ltä joka toimittaa 
aurinkosähköjärjestelmät kotimaiselta vakavaraiselta perheyhtiöltä Scanofficelta, joka on 
varmuudella turvanasi koko aurinkosähköjärjestelmän elinkaaren ajan. 
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Tilaa aurinkosähköjärjestelmä asennuksella tai ilman. 
Kysy lisää tai tilaa ilmainen kartoitus. 

Mr.LVI:llä järjestelmän asentamisesta vastaavat alan ammattilaiset, 
jolloin sinulle ei jää muuta kuin päätös hankinnasta.

Hinnat asennettuna alk. 6 198 €

Scanoffice Premium 
Sofar invertterillä

Hinta alk.

4090,-
Asennettuna alk.

6198,-

Scanoffice Premium 
Fronius invertterillä

Hinta alk.

4290,-
Asennettuna alk.

6398,-

Omalta katolta tuotetusta sähköstä ei tarvitse maksaa siirtokustannuksia tai veroja.
Järjestelmä on 3-vaiheinen, joten kaikki tuotettu sähkö voidaan hyödyntää kiinteistön sähkönkulutukseen
ja ylimenevä osuus myydään sähköverkkoon.

Scanoffice Premium aurinkovoimalan kokonaistoimitukseen sisältyy kaikki tarvittava ruuveista ja muttereista 
lähtien mm. paneelit, invertteri, kattokiinnitysjärjestelmä, turvakytkin, kaapelit ja liittimet. Järjestelmä on
saatavilla joko Sofar tai Fronius invertterillä. Katso lisää verkkokaupastamme!

Scanoffice Premium AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT

Espoo, Helsinki, Kauniainen, Järvenpää, Sipoo, Tuusula, Kerava, Vantaa, 
Kirkkonummi, Pornainen, Nurmijärvi, Mäntsälä, Hyvinkää, Porvoo, Vihti

AURINKOSÄHKÖN ASENNUSALUEEMME

Meiltä myös edullinen rahoitus!

Mr.LVI noutomyymälä: Muuntotie 1 D 3 01510 Vantaa | puhelin 010 666 7282 | sähköposti info@mrlvi.fi
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