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Kehityshistoria Finnstainless lämmönvaihtimille

FinnStainless-lämpökeräin

Tutkimus- ja tuotantoyritys Polarsol Oy perustettiin Joensuussa vuonna 2009.
Yritystoimintaa tukivat teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes, valtion
omistama erityisrahoituskeskus Finnvera, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja EU:n
Horizon 2020-hanke.
Yrityksen toiminnan ensisijainen tarkoitus oli valmistaa energiatehokkaita tuotteita ja
teknologiaa muun muassa lämmöntalteenottoon erilaisista energianlähteistä. Ratkaisuja
käytetään laajasti lämmön siirtoon sekä lämmönjakeluun lämmitys- ja
ilmastointijärjestemissä, sekä lämpimän käyttöveden lämmityksessä ja erilaisissa
lämmöntalteenottojärjestelmissä.
PolarSolin teknologian ytimenä oli patentoitu, erittäin ohuesta ruostumattomasta
teräksestä (0,25-0,3 mm) valmistettu kevyt lämmönvaihdin. Sen ylivertainen kestävyys ja
tehokkuus niin nesteiden, kaasujen kuin säteilynkin lämmöntalteenotossa tekee
lämmönvaihtimesta erittäin toimivan ja laajasti skaalautuvan komponentin
lämmöntalteenottoteknologiassa ja teknologisissa prosesseissa.
Tutkimuksen ja kehitystyön tuloksena kehittyi kaikenlaisiin kohteisiin skaalautuvia
lämmitysjärjestelmäratkaisuja. Ympäristöystävällisyytensä lisäksi lämmönvaihtimen
ympärille kehitetyt ratkaisut tuottavat markkinoiden edullisinta lämpöenergiaa täyttäen
neljä tärkeintä kriteeriä: Tehokkuus, luotettavuus, yleiskäyttöisyys ja hyödyllisyys.
Polarsol Oy ajautui omistajiensa erimielisyyden ja Polarsolille myönnetyn Horizon
2020-hankeen rahoitusepäselvyyksien takia konkurssiin keväällä 2018.

Finnstainless -Stellator on syntynyt maailman
ensimmäisen hybridiaurinko-ilmalämpökeräimen
Siriuksen tuotekehityksen pohjalta. Stellator on
tarkoitettu ilman ja auringon säteilylämmön
hybridimalliseen lämmöntalteenottoon.

Finnstainless Oy osti Polarsol Oy:n konkurssipesän sisällön kesällä 2018
Lämmönvaihdinten tuotantokoneet siirettiin jatkossa alihankintana lämmönvaihtimia
Finnstainless Oy:lle valmistavan HT Laserin Keuruun Varissaaren tehtaalle.
Lämmönvaihtimet valmistetaan Keuruulla Keski-Suomessa HT Laserin
laserhitsausosaamiseen tukeutuen.
Finnstainless omistaa pitkän yksinoikeudellisen lisenssin patentoituun tekniikaan ja on
aloittanut lämmönvaihdinten myynnin tuotetta myös omiin ratkaisuihinsa skaalaville
yhteistyöyrityksille. Pantentin omistaja ja teknologian kehittäjä, tekniikan tohtori ja
diplomi-insinööri Anton Serbin on osakkaana Finnstainless Oy:ssä ja jatkaa
kokonaisratkaisujen kehittämistä innovatiivisen lämmönvaihtimen ympärille. Finnstainless
Oy:n pääomistaja Paulus Salo oli mukana Polarsolin tuotekehityksessä vuodesta 2013
kolmen pilottikohteen omistajana ja käyttäjänä.

Polarsol Stellator -lämpökeräin mahdollisti
edullisen, 100% ekologisen ja tehokkaasti
toimivan vesi-, lämmitys- ja
ilmastointijärjestelmän rakentamisen, jota
voidaan käyttää myös yöjäähdytykseen.

Finnstainless- Stellator -lämpökeräimen
ideaalit käyttökohteet:
• Lämmönkeruu auringosta ja ulkoilmasta
kuumavesi- ja lämmitysjärjestelmiin
• Hukkalämmön talteenotto
ilmanvaihtoilmasta lämmityskaudella
• Yöjäähdytys ulkoilmaan välillä
jäähdytystä vaativissa kohteissa
• Erityisen hyvä hyötysuhde kohteissa,
joissa lämpimän veden kulutusta on
paljon kesäkuukausina tai kohteen
poistoilma on ohjattavissa stellatoriin
lämmityskaudella.
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Maailman ensimmäinen skaalautuva
hybridi aurinko-ilmalämpökeräin

FinnStainless Stellator -lämpökeräin

Etupinnan lasitus
Karkaistua lasia, jonka paksuus on 6 mm ja joka
kiinnitetään runkoon asennusliimalla ja
metallikulmien avulla. Saatavilla myös valetusta
polykarbonaatista, jonka paksuus on 4 mm.
Yksinkertaisen asennusmenetelmän ansiosta
lämpökeräimen kunnossapito ja korjaus on
helppoa tarvitsematta purkaa koko rakennelmaa.

Poistoilmaimuri
Tehokas poistoilmaimuri poistaa
lämpökeräimen rungon kautta 1400 m3
ilmaa tunnissa. Sen melutaso on alhainen.

Metallikulmat
FinnStainless-lämmönvaihdin
Innovatiivinen FinnStainless-tasolämmönvaihdin on
valmistettu korroosionkestävästä ohutlevyteräksestä.
Lämmönvaihtimen paneelin sisäpuolella on tasaisin
välein kanavia lämmönsiirtoainetta varten. Koska
FinnStainless-lämmönvaihtimen runko on valmistettu
ruostumattomasta teräksestä ja sen paneelit
kokoonpano tapahtuu erityisellä tekniikalla, joka ei
sisällä juotoksia eikä hitsausta korkealla lämpötilalla, se
kestää paineen ja lämpötilan aiheuttamia kuormituksia,
pakkasta ja mekaanisia vaikutuksia. Patentoidun
rakenteen ansiosta lämmönvaihdin voi yhtä tehokkaasti
toimia sekä aurinkolämmön absorberina että
lämmönvaihtimena ilman kanssa. Näin ollen sitä voi
käyttää ilmalämpöpumpun jäähdyttimenä
ilmastointia varten.

Tukevat etupinnan lasitusta ja
suojaavat runkoa mahdollisilta
vaurioilta.

Tukielementit
Varmistavat lämpökeräimen paneelien
kiinnittymisen ja samalla estävät lasia
taipumasta.

Liittimet
Liitännät tehdään käyttäen lämpöä tasaavia
aaltoputkia, jotka on valmistettu korroosionkestävästä teräksestä. Useita lämpökeräimiä voi
kiinnittää toisiinsa joustavasti suoraan ilman
ylimääräisiä liitoskappaleita. Tuloissa on 1
tuuman vakiokierre.

LUOTETTAVUUS
Yksinkertaisen rakenteensa ja toimintaperiaatteensa sekä huolellisesti
valittujen materiaalien ansiosta FinnStainless Stellator -lämpökeräin on
helppo asentaa ja käyttää. Sen vaurioituessa korjaustyöt voidaan tehdä
perusvälineillä ja -materiaaleilla tarvitsematta purkaa koko
lämmönvaihtimen asennusta.
Laitteen perustan muodostavat lämmönvaihtimet, jotka on valmistettu
korroosionkestävästä teräksestä ja jotka kestävät kemiallisia ja
mekaanisia vaikutuksia sekä paineen ja lämpötilan aiheuttamia
kuormituksia ja ovat itsepuhdistuvia. Lämpökeräimen runko kestää
kaikenlaisia sääolosuhteita ja pakkasta.
Näiden ja kaikkien muiden tekijöiden ansiosta FinnStainless Stellator on
erittäin luotettava ja toimintavarma yli 15 vuoden käyttöikänsä ajan.

Runko kosteudenkestävää vaneria
Runko on valmistettu vanerista, jota käytetään
huviveneiden valmistukseen. Tämän materiaalivalinnan ansiosta rakenteesta on saatu yksinkertainen ja helposti huollettava kaikissa olosuhteissa. Asentaminen on mahdollisimman
helppoa, koska lämpökeräimen voi asentaa
vapaasti suoraan rungon seinämiin itseporautuvilla ruuveilla. Ilman tulokanavat ovat rungon
takaseinässä.
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Stellator-keräimen toimintaperiaate aurinkolämpökeräimenä

Auringon säteily läpäisee etupinnan
lasituksen ja lämmittää
lämmönsiirtonesteen lämmönvaihtimessa

Kuuma lämmönsiirtoneste
poistuu lämpökeräimen
ulostulosta

Maailman ensimmäinen skaalautuva
hybridi aurinko-ilmalämpökeräin

Stellator-keräimen toimintaperiaate ilmalämpökeräimenä

Ilma virtaa tuloilmakanavista lämpökeräimen runkoon.
Ilmaa siivilöityy lämmönvaihdinten paneelien
molemmilta puolilta ja luovuttaa niille lämpöä

Kuuma lämmönsiirtoneste
poistuu lämpökeräimen
ulostulosta

Tuuletin puhaltaa
kylmän ilman pois
lämpökeräimen
rungosta

Lämmönsiirtoneste virtaa tasaisesti pitkin
lämmönvaihtimen sisällä olevia kanavia ja lämpenee
vähitellen auringon säteilyn vaikutuksesta

TEH OK K U U S
FinnStainless Stellator on patentoitu aurinkokeräin,
joka on tarkoitettu käytettäväksi pohjoisilla
leveysasteilla vallitsevissa olosuhteissa. Euroopan
patenttivirasto ja TÜV Rheinlandin tutkimukset
ovat vahvistaneet sen tehon.
Ilmakeräimenä toimimisen vuoksi FinnStainless
Stellator -lämpökeräin ei kuulu perinteisiin
aurinkokeräimiin. Nyt on mahdollista saada
lämpöä myös ilmasta. Stellator kerää lämpöä
ympäristöstä pilvisinä päivinä, huonolla säällä ja
jopa öisin.
Stellator-lämpökeräimen ja muiden
FinnStainless-tuotteiden pohjalta voi luoda täysin
itsenäisen ympärivuotisen lämmitys- ja
lämminvesijärjestelmän minkä tahansa kokoiseen
kohteeseen ja mihin tahansa käyttötarkoitukseen.

Kylmä lämmönsiirtoneste
virtaa lämpökeräimen
sisäntuloon

Lämmönsiirtoneste virtaa tasaisesti pitkin
lämmönvaihtimen sisällä olevia kanavia ja lämpenee
puhalletun ilman vaikutuksesta

Kylmä lämmönsiirtoneste
virtaa lämpökeräimen
sisäntuloon

Auringon säteilyn lämpö

Lämpöä ympäröivästä ilmasta

Hukkalämmön talteenotto

Ainutlaatuisten lämmönvaihdin-absorberien ansiosta
FinnStainless Stellator -lämpökeräimellä on lukuisia
ominaisuuksia, joita mikään muu valmistaja ei ole
käyttänyt missään muissa laitteissa.

Ilmalämpöpumpputekniikka ei ole uusi keksintö.
Finnstainless-Stellator toimii ilmalämpöpumpun
ulkolauhdutinyksikön tapaan lämmittäen kylmää
siirtonestettä läpi imettävällä ulkoilmalla, mutta voi
hyödyntää samanaikaisesti myös rakennuksen
poistoilmaa ja kaiken auringosta tulevan
lämpösäteilyn. Näiden kolmen lämpöä tuovan
elementin yhteiskäyttö parantaa hyötysuhdetta
merkittävästi perinteiseen
ilmalämpöpumppuratkaisuun verrattuna.

Mihin lämpö haihtuu kodistamme? Lähes puolet siitä
poistuu ilmanvaihdon myötä. Lämpö kirjaimellisesti
haihtuu savuna ilmaan! Suuren osan tästä lämmöstä
voi palauttaa takaisin käyttöön.

FinnStainless-lämmönvaihtimilla on erityisen
korkea hyötysuhde lämmönvaihtopinta-alan ja
lämmönsiirtoaineen tilavuuden välillä. Tämän
ansiosta niiden inertia on
erittäin alhainen, ja aurinko
lämmittää ne myös pilvisellä
säällä.
FinnStainless Stellator voi
kerätä auringon lämpöä
myös talvipakkasella.

Vastaavasti sisällä sijaitseva lämpöpumppuyksikkö voi
palvella monikanavaisesti muitakin lämmönlähteitä
(esim jäteveden lämmön talteenotto) ja näin
kokonaisuuden takaisinmaksuaika on merkittävästi
kilpailijoita lyhyempi!
Usean lämmönlähteen (poistoilma, ulkoilma, aurinko)
samanaikainen hyödyntäminen on mahdollista vain
patentoidun Finnstainless-lämmönvaihtimen
kestävien ominaisuuksien ansiosta.

Ilmanvaihtoilman lämmön talteenottamiseen riittää,
kun lämpöpumpun kylmää lämmönsiirtonestettä
ohjataan lämpökeräimen rungossa oleviin
tuloilmakanaviin.
Ilmalämpökeräimenä toimiessaan ja talon
ilmanvaihdon poistoilmaa käyttäessään FinnStainless
Stellator kerää siitä lämmön takaisin järjestelmään.
Poistoilman käyttö Stellatorin lämmönlähteenä
parantaa sen hyötysuhdetta merkittävästi erityisesti
kylmällä lämmityskaudella, kun poistoilma on
ulkoilmaa lämpimämpää.
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FinnStainless Stellator -lämpökeräimen yksinkertaistettu asennus
Kaksi kannatuspuuta poikkipinnaltaan 50x100 mm
kiinnitettyinä kattoon katon valmistajan suositusten
mukaisesti lumiestekannakkeiden avulla.

ja tavallisilla ruuveilla. Ruuvit ruuvataan
suoraan lämpökeräimen vanerirunkoon.

FinnStainless Stellator -lämpökeräinten asennusvaihtoehdot

Stellator-lämpökeräin
asennetaan suoraan
kannatuspuille

Useita lämpökeräimiä
voi yhdistää toisiinsa suoraan
ilman ylimääräisiä
liitoskappaleita.

Kannatuspuihin kiinnitys

Maailman ensimmäinen skaalautuva
hybridi aurinko-ilmalämpökeräin

FinnStainless Stellator -lämpökeräinten kenttä
erillisenä rakenteena
Teollisuuslaitos

FinnStainless Stellator -lämpökeräinten kenttä
rakennuksen katolla
Kuntokeskus

FinnStainless Stellator -lämpökeräinten kenttä
erillisenä rakenteena
Omakotitalo

Erillinen FinnStainless Stellator -lämpökeräin
rakennuksen julkisivulla
Omakotitalo

Kaksi FinnStainless Stellator -lämpökeräintä
rakennuksen viistokatolla
Omakotitalo

FinnStainless Stellator -lämpökeräinten kenttä
rakennuksen katolla
Kartanorakennus

YLEISKÄYTTÖISYYS
Stellator-lämpökeräin soveltuu yleisesti kaikkiin
olosuhteisiin. Sen voi asentaa joko rakennuksen
kattoon tai julkisivuun tai erilliseksi rakenteeksi
palvelemansa kohteen viereen. Se toimii yhtä
tehokkaasti sekä pysty- että vaaka-asentoon ja
viistoon asennettuna.
Lämpökeräimen voi yhdistää mihin tahansa olemassa
olevaan lämmitys- ja lämminvesijärjestelmään tai sen
pohjalta voidaan luoda täysin uusi järjestelmä.
Lämpökeräimen asentamiseen ja liittämiseen ei

myöskään tarvita kalliita materiaaleja ja varusteita.
Kaikki työ tehdään perusvälineillä.
FinnStainless Stellator -lämpökeräimiin perustuvan
järjestelmän voi ottaa käyttöön vaiheittain.
Lämpökeräimiä voidaan myöhemmin täydentää
(rakentamatta
koko
järjestelmää
uudelleen)
täydelliseksi itsenäiseksi ympärivuotiseksi lämmitysja lämminvesijärjestelmäksi minkä tahansa kokoisessa
kohteessa.
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FinnStainless Stellator-lämpökeräin
Aurinkokeräinten käytön vertailu

1 m2 käyttöpinta-alan
ominaisuuksien vertailu

Maailman ensimmäinen skaalautuva
hybridi aurinko-ilmalämpökeräin

FinnStainless Stellator -keräimen tekniset tiedot

Perinteinen
tasokeräin

Tyhjiöputkikeräin

Polarsol Stellator
-lämpökeräin

Korjaukseen kuuluu
kasatun keräimen
vaihto

Korjaukseen kuuluu
tyhjiöputkien
vaihto

Korjaukseen kuuluu lasin, rungon
osien ja muiden vaurioituneiden
elementtien vaihto

Laitteen hinta
Asennuskustannukset ja
asennusmateriaalien
hinta

Huoltokustannukset
(50 % rungosta vaurioitunut)

Huolto-ominaisuudet
Toimii kylmän
kauden aikana
lämpöpumpun kanssa
Suomessa tehokas
toimintakausi

EI

KYLLÄ

EI

3 kk / vuosi

2,5 kk / vuosi

(Joensuun alue,
62 astetta pohjoista leveyttä)

Ominaishyötysuhde
(Perinteisen tasoaurinkokeräimen
vertailuominaisuudet)

3 kk / vuosi

(käyttö aurinkokeräimenä)

(käyttö aurinkokeräimenä)

11 kk / vuosi

(käyttö aurinko-/ilmakeräimenä)

110%

100%

Stellator 5

Stellator 10

5 kpl. (5m2)

10 kpl. (10m2)

2998 x 2082 x 121 mm

5548 x 2082 x 121 mm

7l

14 l

Rakenteen paino koottuna:

195 kg (139 kg)*

360 kg (251 kg)*

Paino sis. lämmönsiirtonesteen:

205 kg (149 kg)*

380 kg (271 kg)*

14 000 kWh / vuosi

28 000 kWh / vuosi

Absorberien lämpökeräinten
määrä:
Rungon ulkomitat:
Lämmönsiirtonesteen kanavien tilavuus:

Lämmön tuotanto
(Joensuu, 62°N):

(käyttö aurinkokeräimenä)

115%

880%

(käyttö aurinko-/ilmakeräimenä)

* lasitus polykarbonaattia
Stellator-tuotesarjan yleiset ominaisuudet:
Liittimet: 1’’ (25 mm)
Käyttölämpötila-alue: -25°C ... +100°C

Turvallisuus

EDULLISUUS

Käyttöpaine: 3 baria
Huippupaine: 4 baria

FinnStainless Stellator -lämpökeräimen
hankintakustannukset ovat edulliset, koska laitteen
suhteellisen korkea hinta kompensoituu erittäin
alhaisilla asennus- ja käyttökustannuksilla.

FinnStainless Stellator -lämpökeräimen käyttö on
ehdottoman turvallista, sillä sen toimintaan
eivät kuulu seuraavat:

Erinomaisen tehon, luotettavuuden ja käytännössä
rajattoman skaalautuvuuden ansiosta FinnStainless
Stellator on edullinen ratkaisu kaikenkokoisiin
erillislämmitys- ja kuumavesijärjestelmiin
monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

•

Korkea paine ja korkeat lämpötilat

•

Palaminen

•

Räjähdysherkkien ja helposti syttyvien
ympäristöjen muodostuminen

•

Korkeat jännitteet

•

Tulikuumat elementit

Lämmönsiirtoaineen • Etanoli
tyyppi: • Propyleeniglykoli
• Etyleeniglykoli
• Vesi
Lämmönvaihdinten
käyttöikä: 50 vuotta

Suojalasitus:
Vakiona karkaistu silikaattilasi, paksuus 6 mm
Vaihtoehtona valettu polykarbonaatti, paksuus 4 mm
Poistoilmapuhaltimen ominaisuudet:
Ulkomitat: 386 x 386 x 220 mm
Ilmankulutus: 1400 m3 / tunti
Staattinen paine: 465 Pa
Akustinen paine: 72 dB (A)
Käyttöjännite: 230 v / 50 Hz
Teho: 170 W
Tehonkulutus: 0.73 A

Lämpökeräimen käyttöikä
koottuna: 15 vuotta
Huoltoväli: 1 vuosi

Paino: 4.62 kg
Suojausluokka: IP X4

