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Kwaliteit en veiligheid
 ● Kwaliteits- en milieucertificering volgens 
DIN ISO EN 9001 en 14001

 ● Cradle to Cradle-certificering (zilver) voor 
duurzame producten en productieprocessen

 ● Eigen centra voor R&D zorgen voor 
optimalisering en nieuwe ontwikkelingen

Sterke prestaties
 ● Meermalen “top performer” onder wereldwijde 
fabrikanten van zonnepanelen (DNV)

 ● Aanbieder van tier 1-zonnepanelen, uitgeroepen 
tot “most bankable module manufacturer” 
(Bloomberg 2020)

 ● Meerdere onderscheidingen, nominaties en 
brancheprijzen

Innovatie
 ● Tedlar® PVF-rugfolie van DuPont™ voor zeer 
hoge weerbestendigheid (productafhankelijk)

 ● Tiling Ribbon-technologie bij Tiger N-type: 
Overlappende plaatsing van cellen om de 
celafstand te verkleinen voor een hoger 
rendement van de panelen en een betere 
stabiliteit tegen microscheuren

Diversiteit aan producten
 ● Monokristallijne halvecelpanelen met multi-
busbartechnologie voor minder steunmateriaal, 
beschaduwing en hogere lichtabsorptie:

 – Tiger LM 60HC: Zwart frame, witte rugfolie, 
12 jaar productgarantie en 25 jaar lineaire 
prestatiegarantie

 – Tiger Pro 54HC: Hoogrendement-
monomodule met 15 jaar productgarantie, 
25 jaar garantie op lineair vermogen en 
compact ontwerp

 – Tiger N-Type 60TR: zwart frame, witte folie 
met N-type-cel en prestatieverhogende tiling 
ribbon-technologie, 15 jaar productgarantie en 
30 jaar lineaire prestatiegarantie

 – Tiger N-Type 60TR All-Black: volledig 
zwarte module met N-type-cel en 
prestatieverhogende tiling ribbon-technologie, 
25 jaar productgarantie en 30 jaar lineaire 
vermogensgarantie

Productvoordelen
Sinds de oprichting in 2006 is JinkoSolar uitgegroeid tot 
een van ‘s werelds grootste en meest innovatieve fabri-
kanten van zonnemodules. Het beursgenoteerde bedrijf 
(NYSE: JKS), met hoofdkantoor in Shanghai, produceert 
en distribueert zonne-energieproducten van hoge kwaliteit 
aan een internationaal klantenbestand voor toepassingen 
bij nutsprojecten, bedrijfsprojecten en particuliere projec-
ten. Bovendien beschikt JinkoSolar over zowel een van de 
grootste onderzoeks- en ontwikkelingscentra in de sector, 
als over UL-gecertificeerde testfaciliteiten voor modules – 
met ruim 900 onderzoekers en deskundigen op het gebied 
van zonne-energie.

Met zijn verticale waardeketen – waaronder de produc-
tie van siliciumwafers, zonnecellen en -modules – biedt 
JinkoSolar hoge kwaliteitsnormen en een breed scala aan 
diensten met een concurrerende kostenstructuur.

Op een blik …

Jinko Solar

Tiger LM 60HC, Tiger N-Type, Tiger N-Type All-Black, Tiger Pro 54 HC


