
ASENNUSOHJE
Aurinkosampo 121 -moduuleille
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Aurinkosampo 121 on ilmakiertoinen aurinkoenergiaa hyödyntävä lämmitys-  ja kuivausratkaisu.
Sarja  kostuu  keräinmoduuleista  sekä  erillisistä  Pouta-sisäyksiköistä.  Tuotteet  valmistetaan
Suomessa luontoa kunnioittaen. Valmistaja on Zensolar Oy. 

 1 Toimintaperiaate

Aurinkosampo-keräimissä ilma kiertää ohjatusti tilan ja keräimen välillä. Kierrossa ilman sisältämä
mahdollinen ylimääräinen kosteus poistuu keräimen rakenteen läpi ulkoilmaan sekä ilma lämpenee
ennen paluutaan tilaan.  

Aurinkosampo 121 -keräimet on tarkoitettu asennettavaksi seinälle. Aurinkosampo 121 -keräimet
tarvitsevat kaksi (2) läpivientiä seinän läpi ilmakierron mahdollistamiseksi. Näiden läpivientireikien
toteutus  on  asennuksen  vaativin  osuus.  Mutta  älä  huoli,  jos  osaat  pitää  poraa  kädessä,  niin
ohjeidemme avulla homma hoituu kyllä.

Olemme  pyrkineet  tekemään  asennusohjeesta  selkeän  ja  yksityiskohtaisen,  jotta  vältyttäisiin
turhilta ärräpäiltä.  Lue ohje huolellisesti läpi  ennen toimeen ryhtymistä,  hörppää kuppi kahvia,
kääri hihat ja aloita kohdasta Asennus, Vaihe 1: Keräimen ja sijoituspaikan hahmottelu. Seuraavan
kupillisen voit nauttia Aurinkosammon tahkotessa.

 2 Esimerkkejä käyttökohteista 

• Saunamökin ja piharakennusten lämmitys ja kuivanapito 
• Kesämökin lämmitys ja kuivanapito
• Omakotitalon lisälämmitys ja kuivanapito
• Harrastetilan lisälämmitys ja kuivanapito
• Rakennusten ryömintätilojen kuivaus ja lämmitys
• Kellarien kuivaus ja lämmitys
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 3 Aurinkosampo 121 -keräinpakkauksen osat

1. keräimen pohjaosa
2. liitostiiviste
3. kennolevy
4. liitoslista
5. reunalista
6. päätylistat
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 4 Asennuksessa tarvittavat työkalut

Työkalulista on koostettu silmälläpitäen asennusta puurakenteiseen lautaseinään

• vesivaaka
• rullamitta
• kynä
• käsisaha
• akkuporakone ja/tai porakone
• ruuvikärjet pz2 ja pz3
• pitkä 8 mm metalliporanterä
• pistosaha metalli- ja puuterillä tai tehokas porakone 114 mm bi-metall reikäsahanterällä
• peltisakset (ei välttämätön)

Hyvä olla varalla

• puukko
• taltta
• vasara
• poranteräsarja

Tarvikelista eli mitä kaikkea pienissä remonteissa saattaa tarvita

• ruuvilajitelma
• apulautaa
• ilmastointiteippiä
• proppuja
• PU-vaahtoa
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 5 Aurinkosampo 121 -keräimen ja Pouta-sisäyksikön 
asentaminen

 5.1 Sijoituspaikan hahmottelu

Aurinkosampo 121 -seinäkeräin koostuu yhdestä tai usemmasta moduulista. Yhden moduulin  koko
on aina 1 m (leveys) x 1,2 m (korkeus) x 9 cm (syvyys). 

Hahmottele  ensin  asennuspaikka  ja  läpimenoreikien  paikat.  Tutustu  kuvaesimerkkeihimme
ilmankierrosta ja valitse kohteeseen sopiva kierto (liite 1).  Koska haluamme mahdollistaa hyvin
monipuoiliset  asennusvaihtoehdot  keräimissä  ei  ole  reikiä  valmiina.  Tutustu  myös  ennen  työn
aloittamista kohteen sisätilaan asennettavan Pouta-sisäyksikön kuviin (kohta 5). 

Aurinkosampo 121 -seinäkeräin tarvitsee kaksi (2) halkaisijaltaan 110 mm reikää seinän läpi. Reikiin
tulee halkaisijaltaan 100 mm kanava. Ensimmäinen kanava on tuloilmalle eli  lämpimälle ilmalle,
joka  puhalletaan  keräimestä  sisätilaan.  Tätä  kutsumme  tulokanavaksi.  Toiselle  kanavalle  eli
menokanavalle tarvitaan läpimenoreikä keräimeen yleensä tulokanavan vastakkaiselle  reunalle.
Pouta-sisäyksikön  tuloilmayksikkö  liitetään  sisällä  aina  tulokanavaan  ja  mahdollinen
poistoilmayksikkö puolestaan poistokanavaan. Tulo- ja menokanavat voivat sijaita halutunlaisesti,
monessa eri kohdassa, moduulien alueella - ei kuitenkaan moduulien liitosten välissä. 

Tutki ja suunnittele ensin Pouta-sisäyksikön/yksiköiden sijoituspaikka rakennuksen sisätilassa. Yritä
sitten  löytää  jokin  kiinnekohta,  kuten  ikkunan  reuna,  jonka  paikan  pystyt  helposti löytämään
rakennuksen sekä sisä- että ulkopuolelta. Hyödynnä mitoituksessa vastaavanlaisia kiintopisteitä.

TÄRKEÄÄ!  

Huomio  mitoituksessa  ja  reiän  paikkaa  suunniteltaessa  mahdollisten  rakenteellisten  tukien
kuten seinän koolausten ja rungon sekä sähköjohtojen ja vesijohtojen paikat. Runkorakenteen,
vesijohtojen ja sähköjohtojen sijainti on syytä varmistaa rakennuksen piirrustuksista.   Seinän
sisällä olevia edellämainituja asioita voi myös selvittää rakenneilmaisimien ja seinäskannerien
avulla. Jos olet asiasta epävarma käytä asennuksessa asiantuntijaa.

Puuseinän  koolaus  on  pintarakenteen  kantava  kiinnitysosa,  joka  on  kiinnitetty  seinän
runkorakenteeseen.  Pintalaudoitus  on  siis  tyypillisesti kiinnitetty  koolaukseen  nauloilla  ja  sen
paikka on tällöin nähtävissä naularivien sijainnista. 
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 5.2 Mittaaminen

Kun  oikea  sijoituspaikka  keräimelle  läpivienteineen  on  löytynyt,  vedä  vaakasuora  merkkiviiva
seinään  keräinten  alareunan  tasolle  vesivaakaa  käyttäen.  Merkitse  seinään  keräinmoduulien
liitoskohdat pienillä pystyviivoilla edelliseen merkkiviivaan. 

Asennuksen helpottamiseksi voit ruuvata myös keräimen alareunan alle väliaikaisen laudan, jota
vasten keräimet on helppo nostaa pystyyn.

 5.3 Läpimenoreikien tekeminen

 5.3.1 Puurakenteiset seinät

1. Ruuvaa ensin keräinmoduulien pohjat väliaikaisesti seinälle.
2. Tarkista vielä kerran aiotut läpimenot myös rakennuksen sisäpuolelta.
3. Poraa pitkällä 8 mm:n metalliporanterällä rakennuksen ulkopuolelta tulokanavan koereikä

sekä keräimen pohjan että seinän läpi sisätilaan asti. Pyri pitämään poraa mahdollisimman
kohtisuorassa seinäpintaan nähden.

4. Tarkista reiän paikka sisäpuolelta. Reiän paikkaa voit vielä siirtää putken halkaisijan verran
ilman seinän paikkaustarvetta. 

5. Poraa samalla tavalla koereikä poistokanavan suunnitellusta keskipisteestä läpi. 
6. Tarkista porauskohta vielä rakennuksen siäpuolelta. 
7. Poraa  114  mm:n  reikäsahalla  tuloilmakanavan  reikä  keräimen  pohjan  läpi  seinään  asti.

Mikäli reikäsahaa ei ole käytettävissä, irroita moduuli seinältä ja tee reikä pistosahalla.
8. Irroita tämän jälkeen keräinmoduuli seinästä. 
9. Poraa  seinän  ulkovuorauksen  läpi  samalla  terällä.  Mikäli  reikäsaha  ei  ylety  puusta  läpi,

poraa  pieniä  reikiä  reiän  ääriviivoja  myöten läpi.  Siisti tällöin  puukolla  tai  taltalla  rosot
tasaiseksi. 

10. Jatka  tämän  jälkeen  reiän  tekoa  rakennuksen  sisäpuolelta  valmiiksi.  Voit  käyttää  myös
pistosahaa edellä mainittuihin työvaiheisiin. Huomioi vielä mahdollinen höyrynsulkumuovi.
Höyrynsulun Tiivistämiseen suositellaan käytettäväksi valmiita höyrynsulkuläpivientejä tai
höyrynsulkuteippiä. Tutustu näiden käyttöohjeisiin.

11. Toista edellä mainitut vaiheet (7-10) poistoilmakanavalle.
12. Lyhennä kanavat siten, että putkien päät jäävät 28 mm ulkoseinäpinnasta yli  sisäpuolen

putken jäädessä sisäseinäpinnan kanssa tasan.
13. Muista  lämpöanturi,  jonka  johto  kulkee  tuloilmakanavan  vieressä  kauluksessa  olevaan

reikään. Mikäli käytössä ovat perhospellit (3) ja (8), asennetaan ne myös  tässä vaiheessa
putkien päihin kuvan mukaisesti ja huomioidaan kanavan pituuden mitoituksessa.

14. Siisti paikat!
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Kanava ja lämpötila-anturi



 5.3.2 Harkko- tai betoniseinät

Suosittelemme asiantuntijan apua kiviseinien reikien tekoon. Timanttiporaus on nopein ja siistein 
tapa toimia.

1. Harkitse ensin, voisiko kanavaa kiertää jostakin helpommin läpäistävästä paikasta. Tutki, 
myös voisitko käyttää jo olemassa olevia läpimenoja!

2. Nosta keräinmoduulin pohjat seinälle ja merkitse kiinnitysruuvien paikat. 
3. Tee moduulin pohjaan tuloilmakanavan läpimenoreikä 8 mm metalliterällä. 
4. Merkitse seinään tästä reiästä läpimenolle paikka. 
5. Tee samoin poistoilmakanavalle.

Tiiliseinien kanssa saattaa helpointa olla poistaa tiili kokonaan laastisaumoja myöten. Älä tee tätä, 
jos et ole varma tiilenpoiston vaikutuksesta seinän kantavuuteen! Kiviseinässä anturin johto 
kannattaa suojata sähköputken avulla. Teetä tai tee riittävän suuret reiät (ainakin 110mm), jotta 
kanavat ja johdot mahtuvat helposti seinän läpi.

Asenna kanavat  seinän reikiin  siten,  että putkien päät  jäävät  28 mm seinäpinnasta  yli.  Muista
lämpöanturi  (12),  joka  kulkee  tuloilmakanavan  vieressä  kauluksessa  olevaan  reikään. Mikäli
käytössä ovat perhospellit (3) ja (8), asennetaan ne myös putkien päihin kuvan mukaisesti.

Lyhennä kanavat oikean mittaisiksi sisältä.

Siisti paikat!
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 5.4 Seinäkeräinmoduulien asennus

Keräinmoduulit liittyvät toisiinsa joko vaaka- tai pystytasossa. Katso liite 1 ilmankierrosta. 

1. Toteuta  valittu  virtauskuvio  sahaamalla  kaikkien  keräinmoduulien  yhteiselle  reunalle
valittuihin  kohtiin  ilmankulkuaukot.  Tämä  tehdään  sahaamalla  liitossivulta  molempien
keräimien reunalistaan 20 cm pitkä aukko. Säästä  reunalistaa ylä- tai alareunasta 5 cm.
Varo naarmuttamasta metallipintaa kovin suuresti. Aivan reunassa levy jää liitostiivisteen
alle.

Moduulien pohjan asennus (kuvassa 2 
moduulia) 

Kannen ja kehyksen asennus (kuvassa 2 
moduulia)
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2. Kiinnitä pohjaosat seinälle neljällä ruuvilla moduulia kohti.
3. Paina kaulukset kanavien päihän. Tuloilmakanavaan tulee lämpöanturi johtoineen siten, 

että metallinen anturi työnnetään kauluksessa olevaan reikään.
4. Ruuvaa kaulukset kolmella ruuvilla kiinni keräimen metallipintaan. 
5. Kiinnitä liitostiiviste ruuveilla moduulien liitokseen.
6. Aseta kennolevyt pohjaosien päälle siten, että jokaiselle sivulle jää noin 10 mm tyhjää tilaa. 

Mikäli toimit yksin, voi kennolevyt ruuvata pienellä ruuvilla hetkellisesti yläreunan keskeltä 
roikkumaan. Levyjen saumaan tulee polykarbonaatti  H-lista. Sen voit joko vetää 
pystysuunnassa levyjen väliin tai venyttämällä hieman listan rakoa auki painaen samalla 
levyjä yhteen. 

7. Ruuvaa kehykset kiinni. Huomaa, että liitossivuille ei tule kehyslistoja. Muista poistaa 
yläreunan apuruuvi ennen yläpuolen kehyksen kiinnitystä, jos käytit sellaista. 

 5.5 Pouta M ja L -sisäyksiköiden asennus 

Tuloilmayksikkö sisältää ohjausyksikön, puhaltimen sekä sulkupellin. Tuloilmayksikön voit asentaa 
vaaka- tai pystyasentoon. riippuen muun muassa siitä, haluatko tuloilman ohjautuvan alas lattiaa 
kohti. Tuloilmayksikön pystyasennuksessa tuloaukko on alhaalla. Pouta L -sisäyksikkö mahdollistaa 
myös huoneilman kierrätyksen, jossa yksikön yläaosan imemää lämmintä ilmaa siirretään alas 
lattiaa kohti. Tämä tuo lämpimän tuntua mahdollisesti kylmille lattioille riippumatta 
auringonpaisteesta.

Menoilmayksikkö (Pouta L) sisältää sulkupellin. Se asennetaan yleensä imuaukko alaspäin, jolloin 
lattiatasolta ohjautuu mahdollisimman viileää ilmaa keräimille.

Suosiaksemme monipuolisia asennusvaihtoehtoja kummassakaan Pouta-yksikössä ei ole 
kiinnitysreikiä valmiina.  

Tuloilma- ja poistoilmayksiköiden asennus

1. Avaa tuloilmayksikön (5) etukansi. 
2. Paina piikillä merkkireiät kiinnitysreikien sisäpuolen äänieristeen läpi. 
3. Paina laitteen kaulus tuloputkeen.
4. Ruuvaa laite pohjasta kiinni.
5. Asenna etukansi paikoilleen.
6. Asenna menoilmayksikkö (Pouta L) toistamalla edellä luetellut vaiheet (1-5)
7. Kytke kaapelit kuvan mukaan. 
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Osat tuloilmapuolelta:

1. lähtökaulus ja lämpötila-anturi (12)
2. jatkoholkki (valinnainen, mikäli käytetään perhospeltejä)
3. perhospelti (valinnainen)
4. kanava
5. Pouta L -tuloilmayksikkö 

Osat menoilmapuolelta (Pouta L):

6. lähtökaulus
7. jatkoholkki (valinnainen, mikäli käytetään perhospeltejä)
8. perhospelti (valinnainen)
9. kanava
10. Pouta -menoilmayksikkö

Ohjaus:

11. keräimen lämpötila-anturi, kytketään liitäntään T1
12. sisälämpötila-anturi, kytketään liitäntään T2
13. virtalähde, kytketään liitäntään DC12V
14. välikaapeli sulkupellille, kytketään liitäntään S3 (Pouta L)
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 5.6 Pouta XL ja XL+ -sisäyksiköiden asennus

Pouta sisäyksiköt koostuvat kahdesta erillisestä yksiköstä, jotka ovat tuloilmayksikkö sekä 
poistoilmayksikkö. Tuloilmayksikkö sisältää ohjausyksikön, puhaltimimen sekä sulkupeltilaitteen. 
Tuloilmayksikön voit asentaa vaaka- tai pystyasentoon riippuen muun muassa siitä, haluatko 
tuloilman ohjautuvan alas lattiaa kohti.

Pouta XL ja Xl+ -sisäyksiköt mahdollistavat myös huoneilman kierrätyksen, jossa yksikön yläaosan 
imemää lämmintä ilmaa siirretään alas lattiaa kohti. Tämä tuo lämpimän tuntua mahdollisesti 
kylmille lattioille riippumatta auringonpaisteesta.

Menoilmayksikkö  toimii  sarjassa  tuloilmayksikön  kanssa.  Tämän  voi  myös  asentaa  vaaka-  tai
pystyasentoon.

Lämmön varastointi XL+-malleissa - katso liite 2

Tuloilma- ja poistoilmayksiköiden asennus

8. Avaa tuloilmayksikön (5) etukansi. 
9. Paina piikillä merkkireiät kiinnitysreikien sisäpuolen äänieristeen läpi. 
10. Paina laitteen kaulus tuloputkeen.
11. Ruuvaa laite pohjasta kiinni.
12. Asenna etukansi paikoilleen.
13. Asenna poistoilmayksikkö toistamalla edellä luetellut vaiheet (1-5)
14. Kytke kaapelit kuvan mukaan. 
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Osat tuloilmapuolelta:

1. lähtökaulus anturilla
2. jatkoholkki (valinnainen, mikäli käytetään perhospeltejä)
3. perhospelti (valinnainen)
4. kanava
5. Pouta-tuloilmayksikkö

Osat menoilmapuolelta:

6. lähtökaulus
7. jatkoholkki (valinnainen, mikäli käytetään perhospeltejä)
8. perhospelti (valinnainen)
9. kanavapuhallin
10. Pouta-menoilmayksikkö

Ohjaus:

11. keräimen lämpötila-anturi, kytketään liitäntään T1
12. Sisälämpötila-anturi, kytketään liitäntään T2
13. virtalähde, kytketään liitäntään DC12V
14. välikaapeli puhaltimelle ja sulkupellille, kytketään liitäntöihin F2 ja S3
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Liite 1. Esimerkkejä virtauskuvioista

Seuraavassa on esitelty useita vaihtoehtoja keräinmoduulien ja virtauskuvioiden yhdistelmistä. Ellei
esimerkeistä löydy valmista kaavaa, voidaan soveltaa melko vapaasti seuraavin ehdoin.

• Pyri tekemään tasainen virtauskuvio kokonaisuuden läpi. Älä rakenna monimutkaista 
sokkeloa, sillä jokainen nurkka ja virtaussuunnanmuutos tuo häviöitä. 

• Lämmin ilma nousee alhaalta ylös, täten on edullismpaa että, tuloilmakanava lähtee 
ylälaidasta.

2 moduulia, lähdöt vastakkaisilla kulmilla

2 moduulia, lähdöt yläreunoissa
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3 moduulia, lähdöt vastakkaisilla kulmilla

3 moduulia, lähdöt alalaidassa

3 moduulia, lähdöt vastakkaisilla kulmilla
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Neljä moduulia, lähdöt alareunassa

Viisi moduulia, lähdöt alareunassa
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Viisi moduulia, lähdöt vastakkaisilla kulmilla

kaksi moduulia päällekäin
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Liite 2. Lämmön  ohjaaminen toiseen tilaan esimerkiksi 
varastointia varten

Pouta XL+ sisältää vaihtopellit siten, että ilmaa ohjataan toiseen lähtöön (laitteen päässä), kun 
tietty sisälämpötila ylittyy. Tällöin laitteen päähän niitataan tai ruuvataan 100 mm IV-lähtökaulus. 
Normaaliin 100 mm kaulukseen sopii kaikki ilmastointikanavien perusosat, joilla lämmin ilma 
ohjataan esimerkiksi rakennuksen alle rossipohjaan.

Paluu eli poistoilma järjestetään samoin periaattein Pouta XL+ poistokoneen kautta takaisin 
keräimelle.

Kuvassa Pouta -sisäyksiköt XL+ puhaltavat lämpöä huonetiaan kunnes asetettu tilan maksimi 
lämpötila saavutetaan. Tämän jälkeen puhallus ohjataan betonilaatan päälle tehtyyn puukoteloon. 
Puukotelossa lämpö varastotituu betonilaattaan. 
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EY VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
FÖRSÄKRAN OM EU ÖVERENSSTÄMMELSE 

Zensolar Oy
Hiidentie 8 

15540 Villähde

vakuuttaa, että tämä tuote/ förklarar at detta product:

Aurinkosampo 121/ Aurinkosampo 121 Kauppanimi/Brand: Aurinkosampo 121

on yhdenmukainen seuraavien EU direktiivien kanssa: 
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv: 

RoHS direktiivi/direktiv 2011/65/EU 
(säännös, joka kieltää tai rajoittaa haitallisten aineiden, mm. raskasmetallien käyttöä) 
(direktiv som förbjuder eller begränsar användningen av t.ex. vissa tungmetaller)  

Tekniset tiedostot kokoava henkilö:
Teknisk fil ansvarig:
Pasi Puikkonen
Zensolar Oy
Hiidentie 8, 15540 Villähde
pasi.puikkonen@zensolar.fi
Lahti 1.1.2018
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