Ruukki nāk klajā ar jaunu sienas saules paneļu sistēmu
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Ruukki paplašina savu inovatīvo saules enerģijas produktu klāstu ar jaunu solārās sistēmas risinājumu, kas montējams uz ēkas
fasādes. Jaunā Ruukki sienas paneļu sistēma pārvērš saules gaismu elektrībā. Risinājums paredzēts kā jaunceltnēm tā dāžādos
ēku renovācijas projektos.
Sienas saules paneļu sistēma ir piemērota gan lielveikaliem , ofisu ēkām, industriālajām celtnēm, noliktavām, loģistikas centriem un jebkurai
ēkai ar augstu un liela laukuma fasādi.
“Uzņēmumi, kas izmanto saules paneļu sistēmas, pilnīgi noteikti ir tālredzīgi un atbildīgi pret apkārtējo vidi. Saules paneļi daļēji spēj nodrošināt
to elektrības apjomu, ko ēka patērē. Uzņēmumiem šī pilnīgi noteikti ir fantastiska iespēja samazināt faktiskās ražošanas izmaksas gada
ietvaros,vienkārši iegūstot vairāk no saules” skaidro Ainārs Binders, Ruukki Latvija tirdzniecības vadītājs.
Sienas saules paneļu sistēma ir ļoti ērti uzstādāma, jo Ruukki ir parūpējies par visu montāžai nepieciešamo stiprinājumu sistēmu,
nepieciešamajiem pieslēgumiem un PV invertoriem.
”Ar šo sienas paneļu sistēmu, kas uzstādāma pilnībā visas fasādes augstumā un platumā, ir iespējams atdzīvināt ēkas, kas zaudējušas savu
izskatu. Iespaidīgais stikla virsmas efekts pārspēs jebkuru kritiku,” nešaubīgi saka pieredzējušais Ruukki arhitekts Petteri Lautso.
Pat tikai 50m2liels laukums spēj nodrošināt līdz pat 8KwH lielu jaudu. Tam būtu nepieciešama paneļu sistēma ar 30 kolektoriem, kas naudiskā
izteiksmē ir aptuveni 15 000 Eur.
Ruukki inovatīvo produktu sortimentā ir arī fasādes kasešu sistēma Liberta Solar- iebūvēta fotovoltu sistēma, kas izcili pilda kā fasādes tā
enerģijas ražošanas funkciju.
Tirgū produkti pieejami kā Ruukki sienas saules paneļu sistēmas.
Vēlaties uzzināt vairāk, droši sazinieties ar Aināru Binderu, Ruukki Latvija tirdzniecības direktoru.
Ainārs Binders, tirdzniecības vadītājs, ainars.binders@ruukki.com , tel. +371 28665360

Ilgstpējīga attīstība ar fotovoltu kapacitāti
Atsaucoties uz pamatinformāciju, saules fotovoltu izmantošana kopējā elektrības tirgus pieprasījumā līdz 2020 gadam ES sasniegs līdz pat 4%
no kopējā pieprasījuma. Saules enerģijas izmantošanas apjoms kopējā tirgū katrā valstī ir atšķirīgs. Tirgus prognozes liecina, ka saules
fotovoltu pielietojums infrastruktūrā pieaugs par 15 reizēm Zviedrijā un Polijā pat 150 reižu. ( Avots: EPIA)
Ruukki Construction strādā ar dažādiem būvniecības un celtniecības nozares klientiem. Mēs piedāvājam preces un pakalpojumus sākot no dizaina
izstrādes līdz uzstādīšanai, tādējādi atbalstot mūsu korporatīvo klientu, kuru vidū ir investori, arhitekti, būvnieki un celtniecības uzņēmumi, darbu. Jumtu
nozarē tiešie klienti ir jumiķi, kuriem piedāvājam jumtus, to izstrādājumus un uzstādīšanas pakalpojumus, izmantojot Plannja un Ruukki zīmolus. Papildus
tirgū valdošajām mazumtirdzniecības ķēdēm, mēs apkalpojam jumiķus, arhitektus, būvniekus un citus klientus arī Ruukki Express veikalos un Plannja
apkopes punktos 9 valstīs. Ruukki Construction ir aptuveni 3000 darbinieku un 20 ražotnes Eiropā. Neto pārdošanas apjoms 2014 gadā bija 6.217 miljoni
Zviedru kronas (~ 667 m €).Ruukki Construction ir SSAB struktūrvienība. SSAB ir Ziemeļeiropas valstu un ASV tērauda ražošanas un tirdzniecības
uzņēmums, kas strādā vairāk kā 50 valstīs un tā akcijas ir iekļautas Stokholmas un Helsinku biržās NASDAQ OMX Nordic indeksā. www.ruukki.com.

