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Aurinkosampo 121 on uusi tuottava ratkaisu kosteuspiinaan ja koleuteen 

 
Aurinkosampo 121 kuivaa ja lämmittää kannattavasti. Nyt aurinkoenergian 

hyödyntäminen on tehty taloudellisesti erittäin järkeväksi pienissäkin 

rakennuksissa. Aurinkosampo 121 asennetaan nykyisen lämmityksen rinnalle 

omakotitaloon, mökille, harrastetilaan, autotalliin tai piharakennukseen. 

 

Zensolar Oy on helmikuussa 2018 tuonut markkinoille jälkiasenteisen Aurinkosampo 

121 -seinäkeräimen ja ilmaa kierrättävät Pouta-sisäyksiköt. Aurinkosampo 121 tarjoaa 

erittäin taloudellisen tavan hyödyntää aurinkoenergiaa kiinteistössä. Aurinkosampo 

lämmittää sisäilmaa ja kuivaa rakenteita ja leikkaa samalla lämmityskuluista 

merkittävän osan. Se on Suomessa valmistettu ja suomalaisiin olosuhteisiin suunniteltu. 

 

”Monella on kostean kolea mökki, jossa jo ovella pöllähtää vastaan tunkkainen haju”, 

toteaa Zensolar Oy:n Pasi Puikkonen. ”Terveyteen vaikuttavista kosteus- ja 

sisäilmaongelmista kärsii järkyttävän suuri osa kiinteistöjen käyttäjistä. Terveyden 

lisäksi kosteus tuhoaa kiinteistöjen rakenteet ja irtaimiston. Aurinkosampo poistaa 

kosteutta ja tuo samalla säästöjä lämmityskuluihin. Aurinkosampo on tehty 

ratkaisemaan kerralla perheen monta pulmaa”, kertoo Puikkonen. 

 

Pouta-sisäyksiköt puhaltavat ja kierrättävät auringon lämmittämää ilmaa huonetiloissa. 

Samalla ylimääräinen kosteus poistuu turvallisesti Aurinkosammon kautta ulkoilmaan. 

Aurinkosampo on järkevä, ekologinen, kestävä ja tulevia sukupolvia kunnioittava valinta. 

 

Aurinkosampo-mallisto on nyt saatavilla verkkokaupasta www.aurinkosampo.fi. 

Mallistosta löytyy moneen tarpeeseen sopiva ratkaisu. 

 

Laske Aurinkosammon tuottoarvio omalla paikkakunnallasi kätevästi laskurilla: 

www.aurinkosampo.fi/tuottolaskuri  

 



Aurinkosampo 121 -seinäkeräin 

Jälkiasenteinen Aurinkosampo 121 -seinäkeräin on markkinoiden kustannustehokkain ja 

tuottavin seinälle asennettava aurinkoenergiaratkaisu. Sen ainutlaatuisen ilmankierron 

sekä rakenteen ansiosta ylimääräinen kosteus poistuu aurinkokeräimestä ulkoilmaan 

samalla, kun sisäilma lämpenee. Aurinkosampo 121 -keräinmoduuli on 1,2m korkea ja 

metrin leveä, ja sille on helppo löytää sijoituspaikka. Keräinmoduuleja voidaan liittää 

yhteen kahdesta viiteen kappaletta aina tarvittavan tehon mukaisesti. Hinta kolmelle 

Aurinkosampo 121 seinäkeräimelle ja Pouta L -sisäyksikölle on noin 1370 eur (sis. ALV). 

 

Pouta-sisäyksikkö M/L/XL 

Siron Pouta-sisäyksikön malli valitaan halutun tehon mukaisesti. Malli riippuu keräimen 

moduulimäärästä. Pouta-sisäyksikkö voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan sisäseinälle. 

Mitat ovat max 60cm x 15cm. 

 

Laita hyvä ilma kiertämään ja osallistu Aurinkosammon kanssa 

kosteudenpoisto- ja ilmastotalkoisiin!  

Bonuksena kukkaroon kilahtaa vielä säästöjä. 

 

Lisätiedot:  

 

www.aurinkosampo.fi 

Pasi Puikkonen, Zensolar Oy  

p. 040-900 55 57  

s-posti pasi.puikkonen@zensolar.fi 

 

 

AINEISTO JA KUVAT LADATTAVISSA: www.aurinkosampo.fi/media 

 

 

Zensolar Oy 

Zensolar Oy on rakennusten energiatehokkuuden ja kuivaamiseen asiantuntija. Vuonna 2014 perustetun 

yrityksen päätuote Aurinkosampo perustuu vuosikymmenten kehitystyöhön ja toteutettujen kohteiden 

pitkäaikaisseurantaan. 

 


