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Pora ocalić świat!



Gorące pozdrowienia

Alexander   Maier
CEO i za łożyc ie l

AE Solar, niemiecki producent wysokiej jakości modułów fotowoltaicznych TIER1 udowodnił, że jest dynamicznym i postępowym 
przedsiębiorstwem, pozycjonując się jako jedna z wiodących firm prywatnych od momentu jej powstania w 2003 roku. W wyniku 
naszej ciężkiej pracy systematycznie się rozwijamy, poszerzamy nasze por�olio i umacniamy obecność na rynkach 
międzynarodowych – działamy już w ponad 90 krajach. Osiągnęliśmy to dzięki nieustannemu stawianiu na jakość, dzięki połączeniu 
ducha przedsiębiorczości, profesjonalnej doskonałości i dogłębnego zrozumienia prawa do wyznaczania kierunku oraz właściwej 
realizacji oceny, monitorowania i utrzymania naszego głównego celu – ratowania świata! Nasz międzynarodowy zespół dba o to, aby 
dostarczać innowacyjne produkty i rozwiązania w branży solarnej.
Dążymy do maksymalizacji wartości naszych modułów fotowoltaicznych i pozostania zaufanym oraz niezawodnym globalnym 
dostawcą energii, co zapewni długoterminowe korzyści naszym klientom. Dążymy do tego poprzez ścisłą współpracę z naszymi 
międzynarodowymi partnerami, stosując najbardziej odpowiedzialne i innowacyjne metody działania. Właśnie ogłosiliśmy przyszłą 
długoterminową współpracę z Green Energy Venture, szwajcarską firmą doradczo-usługową, która od 2016 roku działa w łańcuchu 
wartości energii odnawialnych oraz KACO new energy, spółką zależną Siemens AG w Niemczech i jednym z największych na świecie 
producentów inwerterów dla energii słonecznej zasilającej sieć. Dlatego obiecujemy pełny pakiet usług i większy wkład w nasze 
przyszłe projekty.

Pora ocalić świat!
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Kronika

Uruchomiono ręczną produkcję modułów PV mono/poly o mocy 
50MW/rok

Firma AE Solar została założona w Königsbrunn w Niemczech jako 
rodzinna firma zajmująca się instalacją systemów PV.

Rozpoczęto produkcję podwójnie przeszklonych i 
dwukierunkowych modułów PV.

nstalacja linii do półautomatycznej produkcji modułów 
PV o mocy 150 MW/rok

Wdrożono zautomatyzowane lutowanie podłużne modułów 
PV.

nstalacja linii do automatycznej produkcji modułów PV o mocy 
250 MW/rok

Wynalezienie modułów fotowoltaicznych odpornych na 
zacienienie wolnych od gorących punktów.
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Nagroda Top 10 Highlights na targach SNEC 2017 PV 
Power Expo

Zainstalowano w pełni zautomatyzowaną linię do produkcji 
modułów PV o mocy 525 MW/rok

Finalista nagrody Inter Solar 2019 Photovoltaics

AE Solar zostało członkiem United Na�ons 
Global Compact

Nowa fabryka 1GW w Kayser w Turcji
Globalna sprzedaż AE Solar objęła ponad 90 krajów na całym świecie

Rozpoczęto produkcję seryjną modułów fotowoltaicznych 
odpornych na zacienienie wolnych od gorących punktów

Nagroda Top Innova�on magazynu PV 2018

Całkowita zdolność produkcyjna modułów PV osiągnęła 1 GW/rok, a druga w pełni 
zautomatyzowana i największa w Europie produkcja pod jednym dachem osiągnęła 500 
MW/rok.

Obecność i sieć dystrybucyjna AE Solar objęła ponad 70 krajów.



Misja

Wizja

„Najlepsze ekologicznie, pozbawione ryzyka czyste podejście i 
bezpieczne źródło energii na całym świecie”

„Rozwój energii słonecznej na całym świecie dzięki 
najwyższej klasy ekspertyzie w dziedzinie PV.
Służba naszym klientom poprzez efektywne kosztowo 
i wydajne, wysokiej jakości produkty europejskie.
Pionierskie rozwiązania dla całego przemysłu 
solarnego.”
Podstawowe wartości marki: stabilność, trwałość, 
niezawodność



Stabilność
Od 2003 roku AE Solar zapewnia klientom najwyższej jakości usługi i 
jesteśmy dumni, że w 2019 roku osiągnęliśmy ponad 3200 udanych 
instalacji i uruchomień projektów solarnych. Jesteśmy przekonani, że 
zapewnienie światowej klasy wybitnych, skutecznych, profesjonalnych 
usług i wyjątkowej jakości produktów jest kluczowe dla zwiększenia 
satysfakcji i lojalności klientów, co jest bardzo ważne dla wzmocnienia 
relacji, klientów i przyciągania nowych osób.



Trwałość

Firma AE Solar TIER1 zobowiązuje się do zapewnienia klientom tylko najwyższej jakości. 
Dlatego 100% współczynnik testowania w zakresie kontroli wizualnej, testów EL, testów 
ciśnieniowych, testów obciążenia mechanicznego i testów wiekowych zapewnia, że 
moduły fotowoltaiczne AE Solar działają bezpiecznie i bezproblemowo przez co najmniej 
30 lat, przy gwarancji na produkt wynoszącej 12 lat. W ten sposób gwarantując 
inwestorom silny i stabilny zwrot z inwestycji.

Lat
Garantia

Performance 
Garantia
Produto 

Lat



Niezawodność

Najlepszym sposobem sprawdzenia niezawodności  modu łów 
fotowoltaicznych jest obserwacja ich pracy w elektrowni. Moduły muszą 
być odporne na wszelkie zewnętrzne czynniki środowiskowe i wszelkiego 
rodzaju naturalne naprężenia, ponieważ mają one ostateczny wpływ na 
wydajność elektrowni i stopę zwrotu z inwestycji. Wybrane moduły PV 
poddajemy ekstremalnym testom środowiskowym, aby zapewnić 
niezawodność i najwyższą wydajność nawet w najbardziej bezlitosnych 
warunkach na świecie.
AE Solar posiada kwalifikacje kilku międzynarodowych jednostek 
certyfikujących.

WYSOKA STABILNOŚĆ 
I WYTRZYMAŁOŚĆ

ODPORNE NA 
AMONIAK

ODPORNE NA PIASEK

ODPORNE NA 
KOROZJĘ SOLNĄ

ODPORNE NA PID



5 0 0 M W P V Modules  
manufacturing in Georgia

produkcja w Chinach Modu ły PV 1GW

A E Solar K S A

A E Solar U S A

A E SolarMexico

A E Solar Brazil

A E Solar U S A

Mapa biznesowa

Główna siedziba spółki
w Konigsbrunn, Niemcy

Moduły PV 1GW
produkcja w Turcji

Dystrybutorzy
Branże 
Produkcyja



Zakłady
W pełni zautomatyzowana produkcja modułów fotowoltaicznych, Chiny. 45000 22000
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500MW 16000 10000
Zakłady
W pełni zautomatyzowana produkcja modułów fotowoltaicznych w Gruzji w 
Europie. Dostęp drogą lądową do Europy i Azji.
Znajduje się w pobliżu portu Po� nad morzem Czarnym.
Preferencje w handlu z UE, USA, Indiami i innymi
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Nowy zakład
1GW 27000 19000

m²

Powi
erzchnia linii 

produkcyjnych

m²

AE Solar jest już jedną z wiodących marek w branży energii 
odnawialnej, dostarczającą od 2003 roku wysokiej jakości nowe 
produkty i usługi energetyczne. Odnawialne źródła energii, a 
zwłaszcza fotowoltaika, to bardzo konkurencyjna branża, w 
której kluczowy jest ciągły rozwój. Nasza firma postanowiła 
poszerzyć swój obszar działania i otworzyć
kolejną fabrykę w Kayseri w Turcji pod koniec kwietnia 2021 
roku.
W związku z tym posiadamy 3 zakłady produkcyjne modułów 
fotowoltaicznych (paneli słonecznych) – dwa działające w 
Europie (1,5 GW/rok) oraz w Azji powyżej 1 GW/rok, co daje 
łączną moc własną ponad 2,5 GW rocznie.
Na koniec roku moc nowego obiektu przekroczy 1 GW. Z 
gruzińską fabryką (500 MW) będzie to największa produkcja 
modułów słonecznych poza Chinami o łącznej mocy 1,5 GW.
Nowa fabryka umożliwia firmie AE Solar poszerzenie sieci 
dystrybucji i obecność na ponad 90 krajów na całym świecie. 
Firma będzie kontynuować ekspansję w Turcji i USA, a także w 
Europie, Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce 
Północnej.
Nowa fabryka AE Solar będzie produkować moduły słoneczne z 
ogniwami słonecznymi 166 mm, 182 mm i 210 mm i będzie w 
pełni zautomatyzowana do produkcji paneli od 5BB do 12 BB.

Powierzchnia 
całkowita Wydajność

rocznie



Najlepsze 
materiały

AE Solar gwarantuje wysoką jakość i 
najlepszą wydajność modułów 
fotowoltaicznych przy użyciu wyłącznie 
najwyższej jakości surowców i 
komponentów od wiodących dostawców.

RAMA

SZKŁO

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ

OGNIWA PV

ŚCIANA TYLNA

PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA

EVA



Innowacje
Unikalne

chipy NFC

Innowacyjne 

możliwości

Zero 

piractwa

Baza danych 

w chmurze

Skanuj w celu szybkiego pobrania

TECHNOLOGIA
Po raz pierwszy w branży solarnej chipy NFC 
we wszystkich panelach AE Solar przeciwko 
piractwu!

OMÓWIENIE
Śledź panele, korzystaj z bazy danych w 
chmurze, skanuj kody kreskowe i zapewnij 
autentyczność produktu, komunikuj się z 
profesjonalistami bezpośrednio przez AE Solar 
APP



Standardowy moduł Moduł AE Smart Hot-Spot Free

W standardowym module wpływ zacienienia na pojedyncze ogniwo wpływa na cały ciąg, 
podczas gdy moduł AE SOLAR SMART z technologią HOT-SPOT FREE traci w takiej sytuacji 

moc wyjściową tylko jednego ogniwa.

Technologia HOT-SPOT FREE chroni każde ogniwo za 
pomocą  indywidualnej diody obejściowej.

INTELIGENTNE AE
CHRONIĄCE PRZED PUNKTAMI GORĄCA



mówi założyciel i dyrektor generalny AE Solar Alexander Maier.

Najbardziej szykowne

Wprowadzając na rynek europejski panele fotowoltaiczne o dużej mocy i wysokiej estetyce, 
moduły serii Eclipse firmy AE Solar maksymalizują moc i wydajność systemu.



PROJEKTY
REFERENCYJNE
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IT ALY, B O L O G N A

D O M I N I C A N REPUBLIC,  
P U N TA C A N A

BRASIL

B ULG ARIA , SLIVEN

IT ALY, COL LABRIA UKRAINE

UK, R A V E N S H O R P E

C Y P R U S
CHIN A ,  
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VIETN AM

CHIN A ,  
JIANGSU

JA PAN

G E R M A N Y,  
KODE R S D O R F

G E R M A N Y, TRINWILLERSHAGEN

G E R M A N Y, PRITZEN
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CSR i 
Albert Bear W celu włączenia 

społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
do naszej codziennej 
działalności 
zobowiązaliśmy się do 
przestrzegania dziesięciu 
zasad inicjatywy ONZ 
Global Compact w 
zakresie praw człowieka, 
pracy, ochrony środowiska 
i przeciwdziałania korupcji. 
Stawiamy wyzwanie 
naszym klientom, naszym 
dostawcom i nam samym, 
aby uratować świat!



Premios

2019 2018 20172020

Inter Solar 2019 
Nagroda dla fotowoltaikifinalista.

Magazyn PV 2018
Najwyższa 

innowacjaNagroda

SNEC 2017PV Power Expo
Nagroda Top 10 Highlights.

AE Solar

2021

Najlepsza marka PV w Wietnamie

2021

Lider w dostarczaniu Rozwiązania
 Solar Tech i przekształcanie firm

Najlepszy projekt 2020



Dziękuję!

www.ae-solar.com

Qualidade
Alemã 
Garantida
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