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www.e2m.energy

• e2m GmbH on Saksan johtavia itsenäisiä sähkön suoramyyjiä, jolla on kattava kokemus 
säätösähkökaupasta ja sähkön suoramyynnistä. 

• e2m – Voimakauppa Oy / Energiehandel ab edustaa emoyhtiötä pohjoismaissa ja 
Baltiassa

• e2m:n virtuaalivoimalaitos kokoaa yhteen sähkön tuottajat, varastoijat ja kuluttajat. Se 
mahdollistaa myös pienten ja keskisuurten uusiutuvan energian toimijoiden 
osallistumisen sähkön pohjoismaisille reservi- ja säätömarkkinoille.

• Virtuaalivoimalaitoksessa on Saksassa mukana noin 3 500 voimalaitoista ja sen 
kokonaiskapasiteetti ylittää 3 400 MW. 

• Toiminta Suomessa on alkanut 2016 (yhteistyötä mm. Savon Voiman kanssa)
• ks. video: www.savonvoima.fi/sahkon-myynti/yritykset-ja-yhteisot/kysyntajousto/

→ Yritys etsii yhteistyökumppaneikseen joustavia sähkön tuottajia ja 
kuluttajia, hankekehittäjiä, aurinko- ja tuulivoimapuistojen omistajia sekä 
energiayhtiöitä

→ Yritystä kiinnostavat myös suurtehoakkujen uudet 
liiketoimintamahdollisuudet

http://www.savonvoima.fi/sahkon-myynti/yritykset-ja-yhteisot/kysyntajousto/
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http://eas-batteries.com

• MonBat AD:n tytäryhtiö EAS Batteries GmbH valmistaa suuritehoisia litiumioniakkuja 
lähinnä meri-, auto-, energia- ja avaruusteollisuudelle (7.5 Ah - 485 Ah)

• EAS tarjoaa lisäksi konsultointipalveluita sekä suunnittelee ja valmistaa akkuja 
räätälöidysti asiakkaiden tarpeiden mukaan

• Asiakkaina mm. PROTON, EUROCKOT, OHB, U-Boat Worx ja PlanetSolar
• EAS:lla on käynnissä laaja kehittämisohjelma tuotantokapasiteetin sekä akkujen 

suorituskyvyn lisäämiseksi

→ Yritys etsii yhteistyökumppaneita Suomen meri- ja energiateollisuudesta
→ Yritystä kiinnostavat suurtehoakkujen uudet liiketoimintamahdollisuudet

https://beta.ilslaunch.com/
http://www.eurockot.com/
https://www.ohb-system.de/
https://www.uboatworx.com/?gclid=EAIaIQobChMIys2F4O_A2gIVHV4ZCh0iIwHxEAAYASAAEgKOO_D_BwE
http://www.planetsolar.ch/
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http://energiequelle.de

• Energiequelle GmbH on vuodesta 1997 suunnitellut ja toteuttanut hankkeita 
uusiutuvien energioiden alalla eri puolilla Eurooppaa, lähinnä 
tuulivoimateollisuudessa.

• Lisäksi yritys suunnittelee ja toteuttaa aurinko- ja bioenergiahankkeita.
• Energiequelle huolehtii verkkoliitännöistä ja energian varastoinnista, hoitaa 

rahoituksen ja valmiiden laitosten teknisen ja kaupallisen hallinnoinnin – Saksan 
lisäksi myös kansainvälisellä tasolla.

• Yritys tarjoaa koko palveluvalikoimaansa - etenkin kaupallista ja teknistä hallinnointia, 
tuulivoimateollisuuden ohella myös biomassa- ja aurinkovoimalaitoksille.

• Energiequelle GmbH:lla on n. 200 työntekijää Euroopassa (Saksa, Ranska, Suomi).

→ Energiequelle GmbH toivoo tapaavansa suomalaisia energiayhtiöitä, 
viranomaisia ja varastointiteknologian tarjoajia

→ Yhtiö on kiinnostunut mahdollisista (mm. varastointiin liittyvistä) 
pilottiprojekteista suomalaisyritysten kanssa
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https://stornetic.com/index_en.html

• Stornetic GmbH on energian varastointiratkaisujen kehittämiseen keskittynyt yritys.
• Yhtiö on kehittänyt dynaamisen energiavaraston, jolla voidaan tasapainottaa 

sähköverkon heilahteluja lyhyellä aikavälillä (reaktionopeus < 40 ms). 
• Storneticin Flywheel -varastointijärjestelmä muuntaa sähköenergian rotaatioenergiaksi 

ja varastoi sen myöhempää käyttöä / tarvetta varten. 
• Yritys toimii USA:n, UK:n ja Irlannin markkinoilla ja etsii nyt yhteistyökumppaneita 

Pohjoismaista.

→ Stronetic tekee yhteistyötä mm. Ranskan valtion energiayhtiön, EDF:n
kanssa ja etsii nyt yhteistyökumppaneita Suomesta, mm. 
mikroverkkohankkeisiin 

→ Yhtiö on kiinnostunut tapaamaan mm. tuulivoimayrityksiä ja 
sähköverkonhaltijoita

→ Stornetic tarjoaa ratkaisuja energiansäästöön myös julkisen liikenteen 
toimijoille (juna- ja metroliikenne)



ÜBERSCHRIFT (ARIAL BOLD 22/26)Thermoelect GmbH
www.he-energy.gmbh/en/home.html

• Vuonna 2016 perustettu Thermoelect GmbH on kehittänyt maailman ensimmäisen 
kotikäyttöön tarkoitetun termosähköisen puukamiinan.

• Laitteen toiminta perustuu TEG-generaattorien (eng. thermoelectric generators) 
käyttöön, joka mahdollistaa lämpöenergian suoran muuntamisen puupoltosta 
sähköenergiaksi. 

• TEG-generaattorin avulla laite tuottaa sähköä (< 1 kW) pienille kotitalouksille, omaan 
kulutukseen.

• 10–20 kW lämmitykseen ja käyttöveden lämmittämiseen
• Termosähköistä puukamiinaa voidaan käyttää itsenäiseen energiatuotantoon 

esimerkiksi aurinkovoiman yhteydessä tai kotitalouksien varageneraattorina.
• Yhtiöllä on laaja yhteistyökumppaniverkosto Saksassa (mm. German Aerospace Center, 

Fraunhofer Institute for Physical Measurement Techniques IPM, Fraunhofer Institute 
for Ceramic Technologies and Systems IKTS) .

• Kamiinat valmistetaan Saksassa.

→ Yritys etsii yhteistyökumppaneita kamiinoiden myyntiin ja markkinointiin 
Suomessa

→ On kiinnostunut tapaamaan mm. akkujen, aurinkokennojen toimittajia ja 
valmistajia sekä tutkimuslaitoksia

→ Lisäksi yhtiö on kiinnostunut mahdollisista pilottiprojekteista 
suomalaisyritysten kanssa
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