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Modulaariset  
energiavarasto- 
ratkaisut



Enico-tuoteperhe

Ainut laatuiset ja tuotteistetut energian varastointi järjestelmät ja -ratkaisut 
asiakas kohtaisiin tarpeisiin, suunnittelusta käyttöön ottoon. Yksinkertaisimmil-
laan energiavarasto koostuu laitteesta, joka voi varastoida ja vapauttaa suuria 
määriä sähköenergiaa sekä reagoida hallintapyyntöihin millisekunneissa. Ener-
giavarasto soveltuu kaikkiin käyttökohteisiin, jotka hyötyvät edellä mainitusta 
ominaisuudesta; ja niitähän riittää.

Kompaktit  
“All-in-One”  

energiavarasto- 
laitteistot

Erittäin laadukas  
komponenttivalikoima  

ja teknologioiden  
synergia

Markkinoiden  
korkein kokonais- 

hyötysuhde. 

Erittäin laaja  
käytettävyys. Soveltuu 

lähes kaikkiin energian- 
varastoinnin kohteisiin. 

Plug & play 
-arkkitehtuuri. Erittäin 
nopea asentaa ja ottaa 

käyttöön. 

Turvallinen  
& luotettava energia-

varastojärjestelmä

Suunniteltu  
rankkoihin pohjoismaisiin 

olosuhteisiin (-35…+40 C, C4 
korroosioluokitus)

Tyylikäs  
teollinen muotoilu sopii 

urbaaniin kaupunki-
ympäristöön.

Enicon pilvi- 
pohjainen VirtualEMS  

energianhallintajärjestelmä

Optimaalista sähkön käyttöä 
energia varastojärjestelmällä



CompactESS
Enicon CompactESS on pienempiin liike-elämän,  
maatalouden, kiinteistöalan ja teollisuuden käyttö-
kohteisiin suunniteltu energiavarastoratkaisu.

www.enico.fi



Tekniset tiedot:

• Plug-n-Play, all-in-one modulaarinen energia- 
varastoratkaisu

• Asennettavissa ulos tasaiselle kiinteälle alustalle
• Asennustapa: kiinteä (siirrettävä ratkaisu saatavilla)
• Verkkoliitäntä: 400VAC/50Hz pienjänniteliitäntä  

ilman välimuuntamoita. 
• Tiiveysluokka: IP55
• Paloluokitus: EI60
• Korroosioluokka C3
• Lämpötila-alue: -35…+40 Celsius

Monitoiminen akku ratkaisu 
energian varastointiin

Maatalouden, kiinteistösektorin sekä pienen- ja keskisuuren 
teollisuuden odotetaan tulevaisuudessa muodostavan yhden 
keskeisistä energianvarastoinnin markkinoista, sillä energian 
hinnannousu ja energiaomavaraisuus ja yhteiskunnan huol-
tovarmuuden ja resilienssin tarve ovat lisänneet tietoisuutta 
omatuotannosta ja kulutuksesta asuin-, kauppa- ja teolli-
suus-sektoreilla.

CompactESS on solakka ja linjakas All-in-One energiava-
rastolaitteisto joka on optimoitu kaikkiin yllä mainittuihin 
käyttötarkoituksiin. Se on lisäksi erittäin vaivaton asentaa 
suoraan kiinteistön pääkeskuksen rinnalle ja on otettavissa 
käyttöön jopa päivässä.

Energian varastoinnilla on useita käyttötarkoituksia 
näissä kohteissa, kuten

• Optimoida kiinteistökohtaisen uusiutuvan energiantu-
otantoa ja sen hyödyntämistä 

• Pienentää ostetun sähköenergian kustannuksia hyödyn-
tämällä päivittäisen sähkön hinnan muutoksia 

• Sähköautojen latausasemien tuenta ja huipputehon 
tasaus 

• Kiinteistön huipputehon tasaus joka pienentää sähkön 
siirron huipputehomaksuja 

• Kiinteistön sähkön omavaraisuus ja varmennettu säh-
könjakelu sähkökatkojen aikana  

• Energiavarasto antaa uuden tuottopotentiaalin kiin-
teistön omistajalle mahdollistamalla osallistumisen 
kantaverkon taajuustuentaan hyvin hinnoitelluilla 
taajuusreservimarkkinoilla

CompactESS

Tuotteistetut vaihtoehtot: 

• Teho/Energia:
• 80kW/104kWh
• 100kW/208kWh 
• 180kW/208kWh 
• 200kW/312kWh 
• 360kW/416kWh

’*Asiakaskohtaiset  
ratkaisut mahdollisia

CompactESS



MobileESS
Enicon siirrettävä energianvarastointiratkaisu  
mahdollistaa uusiutuvan energian nopean ja  

helpon käytön sijainnista riippumatta.

www.enico.fi



Siirrettävä energiavarasto
latausasemaratkaisuihin

MobileESS EV energiavarastoratkaisu mahdollistaa täys-
mittaisten latausasemaratkaisujen rakentamisen lähes 
mihin tahansa 400VAC / 50 Hz -sähköliitännällä. Ratkaisun 
ytimessä on Enicon ainutlaatuinen MobileESS EV- energian 
varastointijärjestelmä, johon on integroitu kaksi tehokas-
ta teholatauspistettä. Energiavarasto tarjoaa lisäksi useita 
käyttövalmiita liitospisteitä, joihin voi kytkeä erillisiä tehola-

tausasemayksiköitä aina 50kW tehoon saakka per liityntä. 
Tämä ratkaisu mahdollistaa kattavan latausasemainfrastruk-
tuurin tarjoamisen esimerkiksi rakennus- ja infratyömailla, 
laskettelukeskuksissa, leirintäalueilla ja monissa muissa pai-
koissa, joissa pysyvän latausaseman rakentaminen ei ole 
kannattavaa kausittaisen käyttötarpeen vaihtelun tai sähkö-
verkon puutteellisen kapasiteetin vuoksi.

MobileESS EV

EnergyShare EV  

20kV

400VAC 
25A - 500A  

50 Hz

MobileESS 
EV

CCS/Type 2 
charging point

CCS/Type 2 
charging point

CCS/Type 2 
charging point

CCS/Type 2 
charging point

CCS/Type 2 
charging point

CCS/Type 2 
charging point

CCS/Type 2 
charging point

CCS/Type 2 
charging point

CCS Power 
charging point

(Max 120kW)

CCS Power 
charging point

(Max 120kW)

Tekniset tiedot:

• Jatkuva teho: 300 kW 
• Nimellisenergia: 416 - 624 KWh 
• Siirrettävä 
• Käyttöönottoaika: n. 1 tunti  

 
 
 

• Liittäminen verkkoon: Voidaan liittää tavalliseen 400VAC / 50 
Hz -pienjänniteliitäntään (vähintään 400VAC / 32 A) 

• Sisältää: 2 kpl. 120 kW CCS-latausasemaa (max. 250kW)
• Sisältää: 4kpl 63 A liitäntäpistettä sekä kaksi 125A liitäntäpis-

tettä erillisille latauspisteille.

MobileESS EV



Ympäristöystävällinen  
energiajakelu työmailla

Diesel aggregaatti Energiavarasto

• Keskikulutus generaattorin täydellä teholla 200g/kWh
• Dieselin ominaispaino EN590, tiheys 0,80 kg / litra
• 1 litra tuottaa (max) 4 kWh sähköä. 300 kWh
• 300kWh tuotanto yhdessä tunnissa kuluttaa 75 litraa 

dieseliä

Rakennustyömaan apuenergia
- Diesel aggregaatti vs. Energiavarasto

1500kWh sähköenergian kustannus 1500kWh sähköenergian kustannus

4x säästö sähkön tuotantokustannuksissa 
vs. diesel aggregaatti

600,00 € /päivä 
375 litraa dieselpolttoainetta

150 € /päivä

gCO2-määrä (tonnia) 200 vuotuisen työpäivän aikana

• Energiavarastolla hyödynnetään SPOT sähkön optimointia
• 750 kWh:n keskimääräinen SPOT-osto (0,12 € / kWh) on 

90€/750kWh
• 750 kWh Yöenergian keskimääräisellä SPOT hinnalla (0,08 € / 

kWh) on 60€/750kWh

Esimerkkisovellus

MobileESS CI

300 kW:n kuormituksen tasapainotus rakennustyömaalla 5 tuntia päivässä, 
jonka aikana 1500 kWh siirrettyä/tuotettua sähköä yhteensä.

CO2-päästöt (päivä ja vuosi)

198 tonnia CO2/200 pv

gCO2 375 litraa x 2646 gCO2 / litra  
= 992,25 kgCO2/päivä

gCO2-määrä (tonnia) 200 vuotuisen työpäivän aikana

CO2-päästöt (päivä ja vuosi)

19,8 tonnia CO2/200 pv

1500 kWh x 85 gCO2/kWh 
= 127,50 kgCO2/päivä

Energiavaraston gCO2-
päästöt vuodessa ovat yli 
10x vähemmän verrattu-
na vastaavaan dieselaggre-
gaattiin.

Vuotuinen CO2-päästöjen 
vähennys vastaa noin
62x keskikokoisen hen-
kilöauton keskimääräisiä 
gCO2 päästöjä vuodessa.

Yli 4x sähköenergian 
tuotantokustannusten 
säästö.

Mobile  
Energy 
storage 

Lopputulos

Lähteet: https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BA6ABCFF7-55FA-412C-A0C7-FEE5CC0A2F24%7D/30744
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/co2/

MobileESS CI on päästötön, ympäristöystävällinen ja tehokas 
vaihtoehto saastuttaville fossiilisilla polttoaineilla toimiville 
aggregaateille, joita käytetään yleisesti rakennushankkeissa 
mm. apu/varaenergian jakeluun. MobileESS CI on siirrettä-
vä ja erittäin monipuolinen energian varastointilaite, joka on 
optimoitu rakennus- ja infratyömaiden energianjakelun tur-
vaamiseen.

Siirrettävän MobileESS CI -energiavaraston avulla voidaan 
toteuttaa koko rakennustyömaan kattava tehokas sähkön-
jakelu, riippumatta työmaan pääasiallisen sähkönsyötön 
mitoituksesta. Energiavaraston avulla toteutetun vara- ja 
apuenergian jakelun sähköenergian kustannukset ovat 
jopa 5–6 kertaa pienemmät kuin dieselaggregaatilla tuote-
tun sähkön. Lisäksi energian varastointijärjestelmän avulla 
saavutetaan jopa 10 kertaa pienempi hiilijalanjälki kuin diese-
laggregaatilla vastaavassa käytössä.

Tekniset tiedot:

• Jatkuva teho: 300kW 
• Nimellisenergia: 416 - 624 kWh 
• Siirrettävä 
• Käyttöönottoaika: n. 1 tunti 
• Liittäminen verkkoon: Voidaan liittää tavalliseen 400VAC / 50 

Hz -pienjänniteliittymään (vähintään 400VAC / 32 A)

Energiavarastoon integroitu 400VAC / 500 A -jakelukeskus, 
joka sisältää: 

• 1 kpl. 400VAC / 200 A yksikkölähtö  
(kasvatettavissa 400A saakka)

• 2 kpl. 400VAC / 125 A -pistoketta
• 2 kpl. 400VAC/ 63 A -pistoketta
• 2 kpl. 400VAC / 32 A -pistoketta
• 4 kpl. 400VAC / 16 A -pistoketta
• Mahdollisuus syöttää erillistä asiakkaan sähkönjakelukeskusta 

tai kytkeä energiavarasto asiakkaan pääkeskuksen rinnalle.

MobileESS CI



EModule
Ainutlaatuinen modulaarinen ratkaisu  
mahdollistaa akkupohjaisten energia- 
varastojen yhdistämisen toisiinsa.

www.enico.fi



EModule AI EModule MultiBlock

All-in-one modulaarinen  
energiavarastoratkaisu

EModule AI

Kaupan ja teollisuuden aloilla toimiviin asiakkaisiimme 
lukeutuu erilaisia yrityksiä kauppakeskuksista teollisuus-
yhtiöihin. Tällaisten yritysten energian varastointitarpeet 
vaihtelevat yleensä muutamasta sadasta kilowattitunnista 
muutamaan megawattituntiin.

Sähkölaskut voivat aiheuttaa runsaasti päänvaivaa erilaisil-
le kaupan ja teollisuuden alan yrityksille, kuten tehtaille tai 
palvelinkeskuksille. Eivätkä kustannukset rajoitu pelkästään 
energian kulutukseen, sillä suuren kysynnän aikana sähkön-
kulutukseen liittyy yleensä myös erillisiä maksuja.
Sähkön kuluttajat joutuvat lisäksi maksamaan tehoreser-
vimaksua, joka perustuu käyttäjän energiantarpeeseen 
kysynnän ollessa korkeimmillaan. Nämä maksut voivat 
kasvattaa yrityksen vuosittaista sähkön siirrosta perittävää 
maksua huomattavasti.

Yritykset voivat kuitenkin välttyä lisäkuluilta asentamalla 
energian varastointijärjestelmän, joka syöttää sähköä ky-
syntähuippujen aikaan, ja mahdollistaa näin merkittävät 
huipputehoihin liittyvät kustannussäästöt.

Kysyntähuipusta johtuvien maksujen välttämisen ohel-
la kaupan ja teollisuuden alan yritykset voivat hyödyntää 
sähkönhinnan päivittäistä vaihtelua energianvarastointijär-
jestelmän avulla. Yksinkertaisimmillaan tämä onnistuu siten, 
että akut varataan halvemmalla yösähköllä, ja varastoitu 
energia käytetään päivällä, kun sähkön hinta on korkeam-
malla.

Enicon EModule-AI on kaikenkattava energian varastointi-
ratkaisu kaupan ja teollisuuden aloille.

Laitteisto sisältää kaiken tarvittavan teknologian hy-
vin kompaktissa paketissa, ja se soveltuu laaja-alaisesti 
erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi energia-ar-
bitraasiin, huipputehontasaukseen ja uusiutuvan energian 
aikasiirtoon. Laitteistoon kuuluu myös sisäänrakennettu 
virtuaalinen energianhallintajärjestelmä, joka tarjoaa mm. 
helpon ja joustavan liittymän kantavekkoyhtiön ylläpitämille 
sähköverkon taajuusreservimarkkinoille.

Modulaarinen sekä skaalautuva 
energiavarastoratkaisu

Laajat uusiutuvan energian sähköntuotannon käyttökohteet 
kuten tuuli- ja aurinkoenergiavoimalat muodostavat yhden 
energian varastoinnin keskeisimmistä liiketoimintasegmen-
teistä, joka poikkeaa suuresti kaupan ja teollisuuden alojen 
toiminnasta.

Näissä tapauksissa energiavarastot ovat tyypillisesti laaja-
mittaisia energian varastointijärjestelmiä, joiden kapasiteetti 
mitataan kymmenissä tai jopa sadoissa megawateissa.

Suuret uusiutuvan energian tuotantolaitokset, kuten au-
rinko- ja tuulipuistot, tuottavat nykyään jo merkittävän 
osan yhteiskunnan käyttämästä energiasta. Perinteisestä 
fossiilisen energian tuotannosta poiketen, tuuli- ja aurinkovoi-
maloiden tuotanto ei ole säädeltävissä kysynnän perusteella, 
vaan niiden energiantuotanto riippuu päivästä, vuodenajasta 
ja sääolosuhteista.

Koska tämä voi usein olla ristiriidassa hetkellisen energian-
kulutuksen kanssa tarvitaan välineitä, jotka mahdollistavat 
tuotetun energian joustavan varastoinnin ja käytön silloin 
kun kysyntä ylittää uusiutuvan energian tuotannon.

Suurilla tuotantokokoluokan energiavarastoilla on myös 
tärkeä rooli sähköverkon toiminnan sujuvoittamisessa; ne 
tasapainottavat verkon taajuutta ja jännitettä syöttämällä ja 

ottamalla energiaa verkosta, pitäen energian määrän näin 
tasapainossa kulutukseen nähden. Älykkään ohjausteknii-
kan ohella suuret energian varastointijärjestelmät perustuvat 
pohjimmiltaan varastoidun energian määrän optimoimiseen 
suhteessa käytettyyn pinta-alaan.

Energian varastointiratkaisun joustavuus ja skaalautuvuus 
ovat lisäksi ratkaisevan tärkeitä sekä järjestelmän koon 
tehokkaan optimoimisen kannalta että nopean ja kustannus-
tehokkaan asentamisen ja käyttöönoton mahdollistamiseksi.

Enicon ainutlaatuinen EModule MultiBlock -ratkaisu vas-
taa kaikkiin yllä esitettyihin haasteisiin. EModule MultiBlock 
koostuu täydellisesti skaalautuvista 2 080 kWh:n Mul-
tiBlock-yksiköistä, joita voidaan liittää yhteen joustavasti. 
Ratkaisun ansiosta kaiken kokoisten energian varastointijär-
jestelmien rakentaminen on helppoa.

Tehokkaan akkupohjaisen ratkaisun lisäksi jokaiseen EModu-
le MultiBlock -yksikköön sisältyy integroitu ohjausautomaatio, 
tasajännitejakelu, jäähdytysjärjestelmä sekä palonilmaisu- ja 
sammutusjärjestelmät.

Koko komeuden kruunaa modulaarinen rakenne, joka on 
suunniteltu kestämään vaativimmatkin pohjoismaiset ympä-
ristöolosuhteissa.

EModule MultiBlock

Tekniset tiedot:

• Asennettavissa ulos tasaiselle kiinteälle alustalle
• Asennustapa: kiinteä (siirrettävä ratkaisu saatavilla)
• Verkkoliitäntä: 400VAC/50Hz pienjänniteliitäntä ilman välimu-

untamoita. 
• Tiiveysluokka: IP55
• Paloluokitus: EI60
• Korroosioluokka C4
• Lämpötila-alue: -35…+40 Celsius

Tuotteistetut vaihtoehtot, Teho/Energia:

• 500kW/624kWh
• 500kW/1040kWh 
• 1000kW/1248kWh 
• *Asiakaskohtaiset ratkaisut mahdollisia
 

 
 
 
 
 

Tekniset tiedot: 

• Energiamäärä: 2080 kWh/moduuli
• Asennettavissa ulos tasaiselle kiinteälle alustalle
• Asennustapa: kiinteä 
• Verkkoliitäntä: Erillinen keskitetty verkko-konvertteriyksikkö. 

Keskijännite (10-20kV) step-up muuntamon kautta  
 
 
 

 
 

• Tiiveysluokka: IP55
• Paloluokitus: EI60
• Korroosioluokka C4
• Lämpötila-alue: -35…+40 Celsius  

 
*Asiakaskohtaiset ratkaisut mahdollisia



Haluamme olla osa tulevaisuutta. Uusiutuvan energian käyttö tulee vääjäämättä 
lisääntymään energiamarkkinoiden muutoksen myötä. Uusiutuvien energiamuo-
tojen optimaalinen käyttö on meille tärkeää, jonka vuoksi olemmekin kehittäneet 
useita tehokkaita energian varastointiratkaisuja. Ratkaisujemme avulla asiak-
kaamme voivat varmistaa puhtaan ja kestävän energian saannin, satoi tai paistoi.

Tarjoamme kustannustehokkaita ja korkealaatuisia energian varastointiratkaisuja 
varastointiteknologiantoimittajille, energian tuottajille ja muille energian varas-
tointiratkaisujen käyttäjille. Olemme minimoineet projektiemme toimitusajan, 
optimoineet tuotteidemme tehon ja energian hyötysuhteen ja varmistaneet, että 
asennukset ovat helppoja ja nopeita.

Yhdessä hallintayhtiöidemme kanssa työllistämme yli 50 energia- ja prosessia-
lojen osaajaa. Nämä teollisuudenalat muodostavat toimintamme perustan, ja 
meillä on vankkaa, laaja-alaista kokemusta erilaisista teollisuuden ratkaisuista. 
Asiantuntemuksemme turvin voimme aina tarjota asiakkaillemme ensiluokkaisia 
energian varastointiratkaisuja, myös kaikkein vaativimpiin projekteihin.

Enico Oy – Yhtenäistä energiaa 

www.enico.fi



Yhteystiedot

Tuotekatu 8,   
33840 Tampere 
+358 10 2995 310
info@enico.fi
www.enico.fi


