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Scanoffice Premium -aurinkosähköjärjestelmät
- Varmin tapa siirtyä aurinkosähköön
Aurinkopaneelien läpimurto on käynnissä. Omalta katolta tuotetusta puhtaasta aurinkosähköstä ei tarvitse maksaa siirtokustannuksia tai veroja ja mikä helpointa, kaiken kattavat aurinkosähköjärjestelmät saat nyt yhdeltä toimittajalta! Säästä luontoa ja rahaa!
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Säästä luontoa ja rahaa
Aurinkosähkö on ympäristöystävällistä energiaa, joka vähentää ostosähkön
tarvetta. Sähkölaskusi pienenee helposti kymmeniä prosentteja. Aurinkopaneelien kannattavuus paranee entisestään sähkön hinnan noustessa.

Kiinteistön arvo kohoaa
Aurinkopaneelit tuottavat sähköä kymmeniä vuosia. Pitkäikäinen investointi
nostaa kiinteistön arvoa. Aurinkovoimalaan sijoitetut rahat tuottavat hyvin –
useimmiten vuosituotto on n. 10 %.

Scanoffice Premium -laatuun voit luottaa
Scanoffice Premium -aurinkosähköjärjestelmän komponentit on valittu ilman
kompromisseja. Scanoffice hyväksyy laitetoimittajiksi vain alan parhaita toimijoita laadun takaamiseksi.

Scanoffice on turvanasi
Kymmeniä vuosia kestävä aurinkovoimala kannattaa hankkia kotimaiselta vakavaraiselta perheyhtiöltä Scanofficelta, joka varmuudella turvaa voimalasi
koko elinkaaren.
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Canadian Solar – ensiluokkaiset aurinkopaneelit
Canadian Solar on yksi maailman suurimpia aurinkopaneelien valmistajia.Yrityksen liikevaihto on noin kolme miljardia euroa ja yhtiö on valmistanut yli sata miljoonaa aurinkopaneelia. Canadian Solarilla on ostavia asiakkaita 150 maassa ja 20 tehdasta Aasiassa ja
Amerikassa. Canadian Solar on yksi alan TIER1-luokiteltu valmistaja, joita on maailmassa vain kourallinen.

ZNShine Solar – kaksoislasi-tekniikan edelläkävijä
Bloomberg on listannut ZNShine Solarin kymmenen maailman luotettavimman paneelivalmistajan joukkoon sekä TIER1-yhtiöksi. Kaksoislasipaneelissa sähköä tuottavat kennot ovat kahden lasilevyn välissä. Perinteisen paneelin taustana käytetään muovikalvoa.
Huippulaatu ja kaksoislasipaneelin kestävyys näkyvät muun muassa pitkänä 30 vuoden
tuotantotakuuna.

Hanwha Q CELLS – kestävää suorituskykyä
Hanwha Q CELLS on yksi maailman johtavista aurinkokenno- ja paneeliratkaisujen valmistajista. Q CELLS on jättiläismäisen Hanwha-konsernin tytäryhtiö, jonka tasevarallisuus on yli 150 miljardia dollaria. TIER1-ryhmään kuuluva Q CELLS oli ensimmäinen
aurinkopaneelien valmistaja, joka läpäisi alan kattavimman laatuohjelman: riippumattoman sertifiointilaitoksen TÜV Rheinlandin ”Quality Controlled PV” -ohjelman.

Sofar Solar – invertterien aatelistoa
Luotettavat Sofar Solar -invertterit muuttavat aurinkopaneelien tuottaman tasavirran
sähköverkkoon sopivaksi vaihtovirraksi. Suomenkielinen ja selkeä näyttö sekä maksuton etäseuranta tekevät tuotannon seuraamisesta helppoa. Sofar Solar -invertterit on
suunniteltu Pohjolan olosuhteisiin. Ne toimivat jopa -30 asteen pakkasessa. Huippulaadun
varmistaa 10 vuoden tehdastakuu.

Aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmät Suomen katoille
Scanoffice Premium -aurinkosähköjärjestelmät ovat täydellisiä aurinkosähköjärjestelmiä kotitalouksille, yrityksille
ja maatiloille. Siksi kattokiinnikejärjestelmäksi kelpaa vain
paras.
Scanoffice käyttää Suomessa valmistettuja Nordic Sunin
ja Oriman kiinnitysjärjestelmiä, jotka on testattu yleisimmin käytetyissä kotimaan katoissa. Näin varmistetaan, että
paneelit pysyvät paikoillaan kovallakin tuulella eikä vaaraa
vuodoista ole.
Kattokiinnikkeiden materiaali on pitkäikäistä Magnelis-pinnoitettua terästä, joka on vähintään kolme kertaa kestävämpää kuin sinkitty teräs. Kiskot ja paneelikiinnikkeet ovat
alumiinia. Markkinoiden johtavasta laadusta on merkkinä 30
vuoden tehdastakuu.
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Scanoffice Group on vuonna 1984 perustettu Pohjoismaiden suurin
lämpöpumppujen ja aurinkosähköjärjestelmien maahantuonti- ja
tukkuliike. Scanoffice Group toimii kiinteässä yhteistyössä satojen
jälleenmyyjien kanssa Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Kotimaiseen
Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm
Oy ja Ruotsissa ScanMont AB.
Vuonna 2020 Scanoffice Groupin liikevaihto oli yli 60 miljoonaa euroa
ja yhtiön luottoluokitus on kymmeniä vuosia ollut AAA. Scanoffice
Groupin toimittamat lämpöpumput ja aurinkopaneelit tuottavat puhdasta energiaa vuodessa 1 400 000 000 kWh. Tällä energiamäärällä
lämmitetään noin 100 000 omakotitaloa Suomen ilmastossa.

Virallinen maahantuoja:

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puhelin (09) 290 2240
www.scanoffice.fi

