Industrial Solars Fresnel-ånggenerator har vunnit en "Solar Impulse
Efficient Solution" märkning
Industrial Solars direkta ånggenerering, baserande på LF-11 Fresnelsolfångarteknologin, har vunnit märkningen ”Solar Impulse Efficient Solution”.
Märkningen ”Solar Impulse Efficient Solution” syftar på att överbrygga klyftan mellan ekologi
och ekonomi och att föra samman miljöskydd och ekonomisk bärkraft för att demonstrera att
dessa lösningar inte är kostsamma försök att lösa ett problem, utan att de är stora tillfällen
för en ren, ekonomisk tillväxt.
Denna märkning bidrar till lösningar som integrerar höga standarder för hållbarhet och
lönsamhet. "Imaginera hur detta påverkar jorden! Tusendtals rena och efficienta lösningar
med en märkning som bevisar deras lönsamhet. De har potentialen för att kreera
arbetsplatser och främja en ren och ekonomisk tillväxt. Samtidigt reducerar de CO2emissionerna och skyddar naturtillgångarna. Det är mer än ekologiskt, det är logiskt!" sa
Bertrand Piccard, inititatorn och Solar Impulse Foundations ordförande. “Varje gång jag talar
med regeringscheferna och regeringstjänstemän om miljöskydd, då konstaterar de att det är
för dyrt. Denna märkning är ett tydligt budskap för dem: Det finns lösningar, och de
representerar de största marknadsmöjligheterna av vår århundrade. Möjligheter som man
inte skulle missa." Solar Impulse Foundations senaste utmanigar fick vidsträckt institutional
support, bl.a. från UNFCCC, Europeiska kommissionen, den internationella byrån för
förnybar energi (IRENA) och Internationella energiorganet (IEA). Ytterligare kollaborationer
inkluderar EU:s borgmästaravtal, en samling av mer än 7.500 borgmästare från hela Europa
som försöker att implementera EU:s klima- och energimål och att leda deras stader till mer
hållbarhet.
Christian Zahler, vd på Industrial Solar Holding Europe AB, kommenterade: "Tack för att
utmärka våra ånggenereringsystem med märkningen ‘Solar Impulse Efficient Solution’, och
för att berätta hela världen att där finns efficenta, hållbara och prisvärda lösningar för att
reducera våra emissioner och för att föra oss närmare till ett koldioxidneutralt samhälle och
kretsloppsekonimin. Vi är stolt över att vara en del av lösningen."
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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/

