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Xin chào
các bạn!

Alexander Maier
Giám đốc điều hành và Nhà sáng lập

AE Solar, Nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời chất lượng cao TIER1 củaĐứcđã chứng tỏmình là một doanh
nghiệp năng động và tiến bộ, tự định vị mình là một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu kể từ khi
thành lập vào năm 2003. Kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ, chúng tôi đã phát triển ổn định, mở rộng danh
mục đầu tư và củng cố vị thế của mình trên thị trường quốc tế, chính xác là, chúng tôi hoạt động tại hơn 70 quốc
gia. Chúng tôi đã đạt được điều này thông qua cam kết không ngừng về chất lượng, thông qua sự kết hợp của
tinh thần kinh doanh, sự xuất sắc về chuyên môn và hiểu biết sâu sắc về đường đi nước bước và thực hiện đúng
đắn việc đánh giá, giám sát và duy trì mục tiêu chính của chúng tôi - giải cứu thế giới! Đội ngũ quốc tế của chúng
tôiđồng thời cốgắng cung cấp các sản phẩm và giải pháp sáng tạo trong ngành Năng lượng mặt trời.
Chúng tôi cam kết tối đa hóa giá trị của các tấm pin năng lượng mặt trời của mình và luôn là nhà cung cấp năng
lượng toàn cầu uy tín và đáng tin cậy vì lợi ích lâu dài của khách hàng. Chúng tôi mong muốn đạt được điều này
bằng cách hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế của mình bằng cách sử dụng các phương pháp hoạt động có
trách nhiệm và sáng tạo nhất. Chúng tôi vừa công bố sự hợp tác lâu dài trong tương lai với Green Energy Venture,
Thụy Sĩ, một công ty tư vấn và dịch vụ, hoạt động dọc theo chuỗi giá trị của năng lượng tái tạo từ năm 2016 và
KACO năng lượng mới, một công ty con của Siemens AG,Đức và một trong những nhà sản xuất biến tần lớn nhất
thế giới cho năng lượng mặt trời nối lưới. Vì vậy, chúng tôi xin hứa với bạn gói dịch vụ đầy đủ và đóng góp lớn hơn
cho các dự án trong tương lai của chúng tôi.

Đã đến lúc phải cứu lấy thế giới!



AE Solar được thành lập tại Königsbrunn, 
Đức với tư cách là một công ty lắp đặt hệ 
thống pin mặt trời của gia đình.

2003

Chính thức sản xuất tấm pin năng lượng mặt 
trời đa/đơn lắp ráp thủ công 500MW/năm 2009

Bắt đầu sản xuất tấm pin có hai mặt phủ bằng kính
và tấm pin có khả năng đón nắng từ cả hai mặt.2012

Thiết lập dây chuyền sản xuất tấm
pin bán tự động 150 MW/năm 2013

Thực hiện quá trình hàn khung cho 
tấm pin năng lượng mặt trời tự động2014

Thiết lập dây chuyền sản xuất tấm
pin tự động 250 MW/năm 2016

Phát minh các tấm pin năng 
lượng mặt trời chống nóng2016

Lịch sử



Bắt đầu sản xuất hàng loạt tấm pin năng 
lượng mặt trời chống nóng2017

Thành lập dây chuyền sản xuất tấm pin năng lượng 
mặt hoàn toàn tự động 525 MW/năm 2017

Giải thưởng Sáng tạo toàn cầu 2018 Tạp chí PV2018

Chung kết giải thưởng điện mặt trời Inter Solar 2019 2019

Tổng công suất sản xuất các tấm pin năng lượng mặt trời 1 GW/năm đạt 
500 MW/năm thứ hai hoàn toàn tự động và lớn nhất ở châu Âu dưới một 
công trình sản xuất mái được thành lập.

2019

AE Solar trở thành thành viên của 
Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc 2019

AE Solar có mặt và phân phối trên 
hơn 70 quốc gia2020

Giải thưởng SNEC 2017 PV 
Power Expo Top 10 nổi bật. 2017

Nhà máy mới 1GW tại Kaysery, Thổ Nhĩ Kỳ.
AE Solar bán hàng cho hơn 90 quốc gia trên toàn thế giới 2021



Sứ mệnh
“Phát triển năng lượng mặt trời trên toàn thế giới
bằng chuyên môn hàng đầu về pin năng lượng mặt
trời.

Phục vụ khách hàng của chúng tôi bằng các sản
phẩm chất lượng cao và hiệu quả của Châu Âu.

Tiên phong trong các giải pháp sáng tạo cho toàn
ngành năng lượng mặt trời”

Giá trị thương hiệu cốt lõi:ổnđịnh,độbền,độ tin cậy

Tầm nhìn
“Phương pháp tiếp cận sạch không rủi ro, thân thiện
với môi trường và nguồn năng lượng an toàn trên
toàn cầu”



Ổn định
Kể từ năm 2003 AE Solar cung cấp các dịch vụ cao
cấp cho khách hàng và chúng tôi tự hào rằng trong
năm 2019, chúng tôi đã đạt hơn 3200 lượt lắp đặt và
vận hành thành công các dự án năng lượng mặt trời.
Chúng tôi tin rằng việc cung cấp các dịch vụ đẳng cấp
thế giới, vượt trội, hiệu quả, chuyên nghiệp và các sản
phẩm chất lượng đặc biệt là rất quan trọng để nâng
cao sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng,
điều này rất quan trọng để củng cố các mối quan hệ,
khách hàng và thu hút khách hàng mới.



Độ bền

Công ty AE Solar TIER1 cam kết chỉ cung cấp chất lượng tốt nhất cho
khách hàng. Do đó, tỷ lệ kiểm tra 100% đối với kiểm tra trực quan, kiểm
tra EL, kiểm tra áp suất, kiểm tra tải cơ học và kiểm tra độ tuổi luôn đảm
bảo rằng các mô-đun quang điện AE Solar hoạt động an toàn và trơn
tru trong ít nhất 30 năm với thời gian bảo hành cho sản phẩm là 12 năm.
Do đó, đảm bảo lợi tức đầu tư mạnh mẽ và ổn định cho các nhà đầu tư.



Độ tin cậy
Cách tốt nhất để xác minh độ tin cậy của tấm pin quang điện là
quan sát hiệu suất của chúng trong nhà máy điện. Các tấm pin
phải có khả năng chịu được mọi yếu tố môi trường bên ngoài
và chống lại tất cả các loạiứng suất tựnhiên vì cuối cùng chúng
ảnh hưởng đến hiệu suất của nhà máy điện và IRR đầu tư.
Chúng tôi đã lựa chọn các tấm pin năng lượng mặt trời thông
qua thử nghiệm ở môi trường khắc nghiệt để đảm bảo độ tin
cậy và hiệu suất vượt trội ngay cả trong những điều kiện khắc
nghiệt nhất trên thếgiới.

AE Solarđược một số tổ chức chứng nhận quốc tếđánh giá cao.
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Bảng đồ kinh doanh

Trụ sở chính tại
Konigsbrunn, Đức

Nhà máy sản xuất tấm pin năng 
lượng mặt trời 500MW tại Georgia

Nhà máy sản xuất tấm pin năng 
lượng mặt trời 1GW tại Trung Quốc

AE Solar KSA

AE Solar Hoa Kỳ

AE Solar Mê-xi-cô

AE Solar Brazil

Distributors
Brances
Manufacturing

AE Solar Hoa Kỳ

Nhà máy sản xuất tấm pin năng 
lượng mặt trời 1GW tại Thổ Nhĩ Kỳ



Nhà máy
Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời hoàn
toàn tự động tại Trung Quốc

1GW 45000 22000



Nhà máy
500MW 16000 10000



AE Solar đã là một trong những thương hiệu hàng đầu trong
ngành năng lượng tái tạo, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ
năng lượng mới chất lượng cao từ năm 2003. Năng lượng tái tạo
và đặc biệt là quang điện là một ngành rất cạnh tranh, nơi mà sự
phát triển không ngừng là rất quan trọng. Công ty chúng tôi
quyết định mở rộng lĩnh vực hoạt động và mở thêm một nhà
máy ở Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 4 năm 2021. Do đó,
chúng tôi có 3 cơ sở sản xuất mô-đun PV (tấm pin mặt trời) -
hai cơ sở hoạt động ở Châu Âu (1,5 GW/năm) và ở Châu Á
trên 1CW/năm, làm cho tổng công suất riêng trong nhà hơn
2,5GWmỗi năm.
Công suất của cơ sở mới sẽ vượt 1GW vào cuối năm. Với nhà máy
ở Gruzia (500 MW), đây sẽ là nhà máy sản xuất mô-đun năng
lượng mặt trời lớn nhất bên ngoài Trung Quốc với tổng công suất
1,5 GW.

Nhà máy mới
1GW 63300 40000

Một nhà máy mới cho phép AE Solar mở rộng mạng lưới nhà
phân phối và hiện AE Solar đã có mặt trên hơn 90 quốc gia trên
toàn cầu. Công ty sẽ tiếp tục phát triển mở rộng sang Thổ Nhĩ Kỳ
và Hoa Kỳ cũng như Châu Âu, Nam Mỹ, Trung Đông và Bắc Phi.

Nhà máy mới của AE Solar sẽ sản xuất các Mô-đun năng lượng
mặt trời với các pin mặt trời 166 mm, 182 mm và 210 mm và sẽ sản
xuất hoàn toàn tự động các tấm pin 5BB đến 12 BB.



Vật liệu
cao cấp
AE Solar đảm bảo chất lượng cao và hiệu suất tốt
nhất của các tấm pin quang điện chỉ sử dụng
nguyên liệu và linh kiện cao cấp từ các nhà cung
cấp hàng đầu.

KHUNG

KÍNH

EVA

TẾ BÀO PV HIỆU 
QUẢ CAO

LỚP PHỦ

HỘP ĐẤU NỐI ĐIỆN



CÔNG NGHỆ
Lần đầu tiên trong ngành năng 
lượng mặt trời NFC-Chip trong tất 
cả các tấm pin năng lượng mặt 
trời AE chống vi phạm bản quyền!

Đổi mới

TỔNG QUAN

Theo dõi bảng điều khiển, sử dụng 
cơ sở dữ liệu đám mây, quét mã 
vạch và đảm bảo tính xác thực của 
sản phẩm, liên lạc trực tiếp với các 
chuyên gia thông qua AE Solar APP

Chip NFC 
duy nhất

Cơ hội 
đổi mới

Không vi phạm
bản quyền

Cơ sở dữ liệu 
đám mây

Quét mã để tải app nhanh



AE SMART
HOT-SPOT FREE

Mô-đun tiêu chuẩnMô-đun tiêu chuẩn Mô-đun với công nghệ AE Smart Hot-Spot Free

Công nghệ HOT-SPOT FREE bảo vệ từng tế bào 
bằng một điốt nối tắt đơn.

Trong một mô-đun tiêu chuẩn, tác động của việc bị che nắng trên một tế bào đơn sẽ ảnh hưởng 
đến toàn bộ chuỗi, trong khi MÔ-ĐUN AE SOLAR SMART với công nghệ HOT-SPOT FREE làm mất 

đầu ra của chỉ một tế bào đơn trong quá trình bị che nắng.



Mang đến thị trường Châu Âu dòng sản phẩm những tấm pin PV có công suất
lớn và có tính thẩm mỹ cao, các mô-đun dòng AE Solar’s Eclipse tối đa hóa sức
mạnh và hiệu suất của hệ thống

Alexander Maier, Người sáng lập và Giám đốc điều hành AE Solar

cho biết:“Chuỗi siêu đen của Eclipse là sự

phát triển mới nhất trong lộ trình

thẩm mỹ và hiệu quả hàng đầu trong

ngành của chúng tôi”.

Cho Cuộc sống thanh lịch



THAM KHẢO 
CÁC DỰ ÁN
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Ý, BOLOGNA

CỘNG HÒA DOMINICANA, 
PUNTA CANA

BRASIL

GULGARIA, SLIVEN

Ý, COLLABRIA LIKRAINE

HOA KỲ, RAVENSHORPE

CYPRUS TRUNG QUỐC
TỈNH CÁT LÂM

VIỆT NAM

TRUNG QUỐC
GIANG TÔ

NHẬT BẢN

ĐỨC, 
KODERSDORF

ĐỨC, TRINWILLERSHAGEN

ĐỨC, PRITZEN



CSR 
và
Gấu
ALbert

Để tích hợp trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp vào 
hoạt động kinh doanh hàng 
ngày của mình, chúng tôi 

đã cam kết duy trì Mười 
Nguyên tắc của Hiệp ước 
Toàn cầu Liên Hợp Quốc 
trong các lĩnh vực nhân 
quyền, lao động, môi trường 
và chống tham nhũng. 
Chúng tôi thách thức khách 

hàng của chúng tôi các nhà 
cung cấp của chúng tôi, 
chính chúng tôi để giải cứu 
thế giới!



Các giải thưởng

Chung kết giải thưởng 
điện mặt trời Inter Solar 
2019

2019

Giải thưởng Sáng 
tạo toàn cầu 2018 
Tạp chí PV

2018

Giải thưởng SNEC 2017 
PV Power Expo Top 10 
nổi bật.

2017

Giải thường
Top design 2020

2020

Top PV brand in Vietnam

2021

Đơn vị dẫn đầu trong việc 
cung cấp các giải pháp Công 
nghệ Mặt trời và chuyển đổi 
doanh nghiệp

2021
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www.ae-solar.com

TRỤ SỞ CHÍNH
Messerschmittring 54,

D-86343, Königsbrunn, Đức
info@ae-solar.com

sales@ae-solar.com
+ 49 8231 97 826 80

AE Solar tại Mexico
Circuito Ingenieros 60,

Satélite C.P. 53100 Estado de México
ventas@ae-solar.com

+(52) 55 53 74 98 51

AE Solar tại Trung Đông
6605 Đường King Fahd – Quận Al Olaya, Phòng 18

Riyadh 12211 - 3529
Vương quốc Ả Rập Xê Út

ĐT: 966 11 464 5414
DĐ: +966 11 464 5414 (WhatsApp)

AE Solar tại Brazil
Rua Serra de Bragança, 1492

Jd. Anália Franco - São Paulo / SP
vendas@ae-solar.com

contato@ae-solar.com
ĐT: +55 11 3172 1991

DĐ: +55 11 98890 6142 (WhatsApp)

AE Solar tại Thổ Nhĩ Kỳ
Barbaros Mahallesı ̇Bati Ataşehıṙ P.k 34746 Mor

Sümbül Sokak Varyap Meridian Business
Blok No:1 Kat: 2

İSTANBUL- ATAŞEHİR - TURKEY

AE Solar Georgia
AE Solar LLC

Lvovi str.,2nd Close №13,
Tbilisi, Georgia.

Tel.:+995 322 88 06 01
georgia@ae-solar.com
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