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Saudações
Ensolaradas
A AE Solar, fabricante Tier 1 Alemão de módulos FV de alta qualidade, provou ser uma empresa dinâmica
e progressiva, se posicionando como líder de mercado entre companhias privadas desde seu
surgimento em 2003. Como fruto de nosso trabalho duro, temos crescido de forma constante,
expandindo nosso portfólio e solidificando nossa presença em mercados internacionais, estando hoje
presente em mais de 95+ países. Isso foi alcançado por meio de um compromisso implacável com a
qualidade, e uma combinação de espírito empreendedor, excelência profissional e uma compreensão
profunda da melhor direção a se tomar, além da execução apropriada ao avaliar, monitorar e manter o
nosso objetivo: salvar o mundo! Simultaneamente, nossa equipe internacional busca fornecer produtos
e soluções inovadoras na indústria de energia solar.
É nosso compromisso maximizar o valor de nossos módulos FV e nos mantermos como fornecedores
confiáveis para o bem de nossos clientes. Buscamos alcançar esses objetivos trabalhando de perto com
nossos parceiros internacionais e utilizando os métodos de operação mais responsáveis e inovadores.
Nós anunciamos recentemente uma futura colaboração de longo prazo com a Green Energy Venture
(Suíça), uma empresa de consultoria e serviços que opera em cadeias de valor na área de energias
renováveis desde 2016, e a KACO New Energy, subsidiária da Siemens AG (Alemanha) e um dos maiores
fabricantes de inversores solares para sistemas on-grid do mundo. Portanto, prometemos a você um
pacote de serviços completo e a maior contribuição para nossos projetos futuros.

É hora de salvar o mundo!

História

2003

Estabelecida a primeira linha de montagem manual de painéis
mono e policristalinos, com capacidade de produção de 50MW/ano.

2012
Instalada linha de montagem semiautomatizada com
capacidade de produção de 150MW/ano.

2014
Ampliada a linha de produção para uma versão automatizada
com capacidade de produção de 250MW/ano.

2016
Premiação Top 10 Highlights no SNEC 2017 PV Power Expo.

2017

A AE Solar foi fundada em Königsbrunn, Alemanha, como
uma empresa familiar de instalação de sistemas FV.

2009
Iniciada produção de painéis duplo vidro e bifaciais.

2013
Implementada na linha de montagem um sistema
de solda automático para os painéis solares.

2016
Idealizado o módulo fotovoltaico SMART Hot-Spot Free
resistente a sombreamento.

2017
Iniciada produção em série dos painéis
SMART Hot-Spot Free resistente a sombreamento.

Instalada linha de montagem totalmente automatizada
com capacidade de produção de 525MW/ano.

2018
Finalista da Intersolar Award 2019.

2019
Alcançada a capacidade atual de produção de 1.5 GW/ano na
fabricação de módulos PV, com a inauguração de uma segunda linha
de montagem totalmente automatizada com capacidade produtiva

2017
Premiação Top Innovation na PV Magazine 2018.

2019
A AE Solar se torna membro do Pacto Global da ONU.

2019

de 500MW/ano, sendo a maior da Europa sob um único teto.

2020
Prêmio da melhor marca pv no Vietnã

2021
Vencedor do UN Global Compact Partnership for
Sustainability Award 2021 - na categoria Planeta

A rede de distribuição da AE Solar atinge mais de 95+ países.
Clique aqui para ver o vídeo da nossa história.

2021
Solar Future Awards
'2021 Company of the Year: Module '!

2021

Visão
“Uma abordagem ecológica superior, limpa e
livre de riscos, e uma fonte de energia segura
para todo o mundo.”

Missão
“Desenvolver a energia solar em todo o mundo
por meio de experiência de ponta em FV.
Atender aos nossos clientes com produtos
Europeus de qualidade, alta eficiência e bom
custo-benefício.
Ser pioneira em soluções inovadoras para toda a
indústria solar.”
Valores

essenciais

da

marca:

Durabilidade e Confiabilidade

Estabilidade,

Estabilidade
Desde 2003 a AE Solar atende a seus clientes com serviços da mais alta
qualidade, e estamos orgulhosos de termos alcançado em 2019 a marca de mais
de 3200 instalações e comissionamentos de projetos solares bem-sucedidos.
Estamos convictos de que a prestação de serviços profissionais, diferenciados,
eficientes e de qualidade internacional é fundamental para garantir a satisfação
e fidelização de nossos clientes, o que é muito importante para estreitar nossos
relacionamentos com os mesmos e atrair novos parceiros.

Durabilidade
A empresa Tier 1 AE Solar se compromete a fornecer apenas
produtos da mais alta qualidade para seus clientes. Para isso, nossa
taxa de teste de 100% para inspeções visuais, além de testes de
eletroluminescência, pressão, carga mecânica e envelhecimento,
garantem que os módulos fotovoltaicos AE Solar operem com
segurança e sem defeitos por pelo menos 30 anos, com uma
garantia do produto de 15 anos. Desta forma, garantimos aos
investidores um retorno seguro e estável do seu investimento.

RESISTENTE
A PID

PID

RESISTENTE A
CORROSÃO DE SAL
RESISTENTE
A AREIA
RESISTENTE
AO AMONÍACO

NH 3
S

ALTAMENTE ESTÁVEL
E ROBUSTO

Confiabilidade
A melhor forma de verificar a confiabilidade de um módulo fotovoltaico é
observando seu desempenho em uma usina. Os módulos devem ser
capazes de suportar quaisquer fatores ambientais externos e resistir a
todos os tipos de adversidades naturais, já que, em última instância,
afetam diretamente o desempenho da usina e a TIR do investimento.
Por isso, submetemos uma seleção de módulos fotovoltaicos a testes
ambientes extremos para garantir a confiabilidade e desempenho
superior do equipamento, nas condições mais extremas existentes no
mundo.
A AE Solar é qualificada por várias autoridades de certificação
internacionais.

Mapa de Negócios

Fábricas
AE Solar já é uma das marcas líderes na indústria de energia
renováveis, fornecendo novos produtos de energia de alta
qualidade e serviços desde 2003. Para ampliar ainda mais o seu
leque de atuação nas áreas de energia renovável e especialmente
fotovoltaica, que é uma indústria muito competitive.
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A AE Solar garante alta qualidade e o melhor
desempenho dos módulos fotovoltaicos utilizando
apenas matérias-primas e componentes superiores
dos melhores fornecedores.

CÉLULAS FV DE ALTA
EFICIÊNCIA

FOLHA TRASEIRA

CAIXA JUNÇÃO

Inovações

Chips NFC
únicos

Oportunidad
e Inovadora

Pirataria
Zero

Banco de
dados na Nuvem

TECNOLOGIA
Pela primeira vez na indústria solar,
chips NFC antipirataria em todos os
painéis AE Solar!

FUNCIONAMENTO
Rastreie os painéis, utilize o banco de dados na
nuvem, escaneie o código de barras e confirme
a autenticidade do seu produto. Converse
diretamente com nossos profissionais
através do aplicativo AE Solar.

Escaneie para baixar

AE SMART
HOT-SPOT FREE
Módulo Padrão

Módulo AE SMART Hot-Spot Free

A tecnologia SMART protege cada célula por
um diodo de bypass individual.

Em um módulo padrão, o impacto do sombreamento sobre uma única célula afeta toda uma
série, enquanto um módulo AE SMART com tecnologia HOT-SPOT FREE perde a saída de apenas
uma única célula durante o sombreamento.

Para uma vida elegante

Trazendo para o mercado europeu painéis FV esteticamente agradáveis de alta
potência, os módulos da série Eclipse da AE Solar maximizam a potência e
desempenho do sistema.

“A série Ultra-black Eclipse é a mais
recente evolução em nossa trilha de
desenvolvimento em estética e
eficiência na indústria.”
Diz o fundador e CEO da AE Solar, Alexander Maier.

O MAIS ALTO

21,3%

EFICIÊNCIA
Uma combinação vencedora da mais alta eficiência, garantias e estética
moderna para maximizar os benefícios de um investimento solar.
Thunder - mais potência, Thunder - mais economia.
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Para integrar a
responsabilidade social
corporativa em nossos
negócios diários, assumimos
o compromisso de defender
os Dez Princípios do Pacto
Global das Nações Unidas
nas áreas de direitos
humanos, trabalho, meio
ambiente e combate à
corrupção. Desafiamos
nossos clientes, fornecedores
e nós mesmos a salvar o
mundo!
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