Industrial Solar har vunnit European Solar Prize 2019
Esch-sur-Alzette (Luxemburg): Den europeiska organisationen för förnybara
energikällor (the European Association for Renewable Energies) och sin
luxemburgiska avdelning vördade åtta nominerade kandidater från sex olika länder
med European Solar- priset 2019 på Campus Belval i Luxemburgs pittoreska stad
Esch-sur-Alzette den 15 november 2019.
Industrial Solar fick priset i kategorin “industrial and commercial companies or farmers”. Jyrin
vördade att våra installationer av Fresnel-solarfångare demonstrerar att solånggeneringen är rimlig att använda, att den kan bidra påtagligt till ett koldioxidneutralt
processvärmetillhandahållande , och att det finns ett paradigmskifte mot en koldioxidneutral,
industriell fjärrvärmeförsörjning.
Martin Haagen, som fick priset på uppdrag av Industrial Solars-team, konstaterade: “Jag är
mycket stolt över att våra bolag har fått priset ‘European Solar Prize’ för våra Fresnelsolfångare. Med våra opererande solkraftverker har vi bevisat den stora potentialen som
solenergi uppviser när det gäller processvärme. Därmed kan vi lägga grunden till ett stort
framsteg mot koldioxidneutralt industriell produktion. Våra vision är en hundraprocentigt
förnybar energi i industrin, och det europeiska solar priset (European Solar Prize) bekräftar
att vi är på rätt vägen."
Bl.a. vördades den s.k. ‘Fridays For Future movement’ med den europeiska solar priset
2019. Priset tilldömas varje år sedan 1994 till kommunstyrelser, kommunala företag,
associeringer och organisationer, arkitekter, journalister och privatpersoner i samarbete med
EUROSOLAR:s nationala sektioner. Priset värdesättas engagemangen och regionala
äktörers uppfinningsrikedom, och det tillhandahåller nya impulser för en regenerativa och
decentraliserade enigirevolution i Europa.
Hitta hela pressmeddelande från EUROSOLAR här:
https://www.eurosolar.de/en/index.php/text-and-media/press-releases-eurosolar/884-saving-theworld-with-renewables-european-solar-prize-2019-awarded-in-eight-categories
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Industrial Solar Holding EuropeAB holds 100% of Industrial Solar GmbH in Freiburg/Germany.
Industrial Solar GmbHis an international leading technology and solution provider, which develops projects mainly
based on its innovative Fresnel collector technology suitable for fulfilling an expected growing market of solar
process heat. As a one-stop-shop Industrial Solar offers turnkey solutions for customers in several industries.
Find out more about Industrial Solar GmbHat the following address:
https://www.industrial-solar.de/

