SOLUÇÃO ÚNICA & INOVADORA
LEITOR DE CHIP NFC ANTI-PIRATARIA

CHIPS NFC ÚNICOS

OPORTUNIDADE INOVADORA

PIRATARIA ZERO

PIRATARIA
A AE Solar integra chips NFC em todos os seus painéis contra a pirataria

Sempre existiu um problema de pirataria na indústria solar.
Geralmente esse problema afeta empresas conhecidas, bem
estabelecidas e de conﬁança.
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Módulos FV falsiﬁcados, de baixa qualidade, curto tempo de vida
e alta degradação são frequentemente comercializados com o
nome de marcas conﬁáveis e acabam por causar grandes perdas
para os consumidores ﬁnais e as marcas originais.

IMITADORES
A AE Solar integra chips NFC em todos os seus painéis contra a pirataria
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Temos recebido feedback de clientes nos avisando de
painéis solares de marcas falsiﬁcadas no mercado. Existem
diversos imitadores que comercializam módulos de má
qualidade com o nome da AE Solar. Apenas no site
www.alibaba.com há mais de 24 tipos de módulos FV AE
Solar falsiﬁcados disponíveis para compra online neste
momento.
Essa situação não é somente prejudicial para nossa imagem
e reputação, mas também se tornou uma causa de perdas
ﬁnanceiras para nossos clientes.
Os clientes não podem receber a qualidade, eﬁciência e
garantia prometidas pela AE Solar com módulos de marcas
falsiﬁcadas.
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SOLUÇÃO
A AE Solar integra chips NFC em todos os seus painéis contra a pirataria

Este desaﬁo levou a AE Solar a desenvolver uma solução única para seus clientes.
A AE Solar inovou mais uma vez ao integrar chips NFC em todos os módulos FV
fabricados em série.
O aplicativo de celular disponível para iOS e Android permite que clientes
escaneiem o código de barras do módulo, em seguida o chip NFC, e conﬁrmem sua
autenticidade. Os chips NFC únicos integrados em cada módulo e o aplicativo juntos
são as ferramentas conﬁáveis necessárias para que clientes se certiﬁquem de que o
produto recebido não é falsiﬁcado.
A solução com chips NFC integrados não afeta o preço dos módulos, garantindo
segurança e tranquilidade a você.
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FREE
AE Solar

Módulo FV Original

VANTAGENS DO APLICATIVO DE CELULAR
A AE Solar integra chips NFC em todos os seus painéis contra a pirataria

• O aplicativo é gratuito e está disponível para download para iOS e
Android.
• Cadastro fácil e design intuitivo do aplicativo
• Sistema bônus para os consumidores
| Verication result
Bar code number:
Model:
Production date:

AE72M61909122690
6 single crystal 71 pieces
19 years,September

Shipping destination:
Product type:
Grade:

• Dá ao cliente informações sobre o módulo FV

Conventional component
A

• Comunicação direta e fácil com o fabricante, e feedback da equipe
proﬁssional
• Podemos receber informação sobre módulos falsiﬁcados
existentes e ajudar consumidores a evitar riscos relacionados.
A solução inovadora AE Solar irá evitar que clientes adquiram
módulos FV falsiﬁcados.
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MANUAL DO USUÁRIO
A AE Solar integra chips NFC em todos os seus painéis contra a pirataria

Ligue
a câmera

Turn camera on the serial number

Scan serial number

Aponte a câmera
para o código de
barras ou insira o
número serial
manualmente

AE**************

Escaneie
o número
serial

Chip NFC

Escaneie o
chip NFC

Aponte a câmera
para o código de
barras ou insira o
número serial
manualmente

Cada módulo FV
vem com um chip
NFC único
integrado

Para escanear o
chip NFC,
aproxime o
telefone da
etiqueta com o
logo escrito
“GERMAN
QUALITY”

German
Quality

OR
Enter serial number ...

Submit

Este aplicativo requer compatibilidade com NFC, conexão com a internet e acesso à câmera
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SOBRE NÓS
A AE Solar integra chips NFC em todos os seus painéis contra a pirataria

A AE Solar GmbH foi fundada em 2003 em Konigsbrunn,
Alemanha.
A AE Solar está presente em 70+ países e possui capacidade de
produção anual de módulos FV superior a 1GW.
A AE Solar também é conhecida por outras inovações – o
primeiro módulo FV Smart resistente a sombreamento e livre de
Hot-spots.
A tecnologia resistente a sombreamento foi premiada pelo SNEC
Highlights 2017, Top Innovation 2018 pela PV Megazine e foi
ﬁnalista da Intersolar Awards 2019.
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Para mais informações, visite nosso site WWW.AE-SOLAR.COM
Ar gos & Publicações

