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Energogen -Teie partner päikeseenergia lahendustes

• Energogen on Eesti kapitalil põhinev ettevõtte

• Kogemust turul üle 6 aasta

• Üle 300 paigalduse (2017 a. üle 40 projekti)

• Üle 3,1MW paigaldatud 

• Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni asutajaliige 

• Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige



Energogeni teenused:

• Konsultasioon, ekspertiisid

• Projekteerimine

• Dokumentatsiooni ettevalmistus

• Lubade asjaajamine

• Väärtusturundus

• Toetuste projektid

• Paigaldus, häälestus

• Mõõdistus dokumendid

• Liitumisprotsessi koordineerimine

• Off-grid lahendused



Põhilised väärtused:

• Väheneb ostetava energia kogus 
(energia + võrgutasud)

• Kasulikult rakendatud pinnad

• Stabiilne investeering (prognoositav 

tootlus)

• Taastuvenergia toetused (börsihind 

+5,3senti müüdud kWh 12 aastaks)

• Automaatne, Internetist jälgitav 

• Eluiga üle 30 aastat.

• Töökindel (inveteri töökindlus u. 98%)



Süsteemi töö põhimõte
Võrguühendusega (on-grid)

Päiksespaneel Inverter Arvesti Elektrivõrk

Tarbimine



Kasutame kvaliteetseid kaupu:
• Testitud päikesepaneelid tootjatelt (Bisol, Amerisolar, 

MSSolar, Winaico)

• Töökindlad inverterit (Kostal, Fronius, SMA)

• Off-grid terviklahendus (Victron Energy edasimüüja, 
sertifitseeritud paigaldaja)

• Kvaliteetsed kinnitused (Renusol, Remor, Energogen). 

• Kvalteetsed kaablid (Draka cables)



Lisandväärtused:
• Otseliini toetused (5,3senti omatarbelt kWh)

• Internetist jälgitav

• Parem energiaklass

• Pehmed väärtused (lisapunktid hangetel, 

uued kliendid, hea energia märgis)



Mõni huvitavam referents:
• Tivoli kortermajad (100kW, otseliin)

• Harku Invest (123kW, trapetsplekk)

• Lillevälja Muhu (150kW, lamekatus)

• Agal Kinnisvarad (180kW, trapetsplekk)

• Ahja Konsum (50kW, Coopi esimene, must paneel)



Ohud
• Tuleoht

• Kukkuvad detailid

• Pinge, elektrioht

• Valesti arvestatud ballastid

• Uus Päästeameti standard



Hooldus
• 1x aastas spetsialisti hooldus

• Pesemine ei ole üldjuhul vajalik

• Lumetõrje ei ole vajalik



Hooldus
• 1x aastas spetsialisti hooldus

• Pesemine ei ole üldjuhul vajalik

• Lume tõrje ei ole vajalik

• Pädev projekt

• Pädev järelvalve

• Kogenud ehitaja

• Ehitusluba + kasutusluba + liitumispaberid

• Kindlustus

Riskide maandamine



Tootlus Eestis

Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov DetsPV-GIS



Tegelik tootlus



Tänan

www.energogen.ee
taavi@energogen.ee

Taavi Lipstok (588 68 209)


