Op een blik …

Trina Solar
Productvoordelen
Trina Solar is een toonaangevende wereldwijde aanbieder van totaaloplossingen voor zonne-energie. Het bedrijf
werd in 1997 opgericht en is inmiddels in meer dan 100
landen en regio’s vertegenwoordigd. Trina Solar ontwikkelt zonnepanelen, energieopslagsystemen, intelligente
systeemoplossingen en oplossingen voor exploitanten en
biedt zijn klanten op maat gemaakte oplossingsconcepten
voor systeemintegratie.
Trina richt zich op de voortdurende ontwikkeling van producten, productieprocessen en innovatieve technologieën.
Als verticaal geïntegreerde fabrikant van monokristallijne
zonnepanelen optimaliseert Trina voortdurend de impact
op de kwaliteit van de waardeketen – van de R&D-afdeling
en de productie van ingots, wafers en cellen tot het gereedgekomen paneel – voor efficiënte en duurzame productieprocessen.

● Met meer dan 36 interne tests overtreft Trina de
vereiste certificatie-eisen
● 15 jaar productgarantie en 25 jaar lineaire
vermogensgarantie
● “100 % bankable module manufacturer”
(2016 – 2020) volgens het Bloomberg New
Energy Finance Report
● Top Performer op het gebied van Reliability van
de gerenommeerde PVELtest

Innovatief en sterk presterend
● Vertex S-serie met tri-cut 210 mm mono
PERC-cellen, multi-busbar-ontwerp en
geminimaliseerde celafstand: meer actief
celoppervlak en meer opbrengst met kleine
moduleafmetingen voor daksystemen
– DE09.05: FullBlack-paneel met bijzonder
homogene celverdonkering
– DE09.08: zwart frame, witte rugfolie
● Positieve vermogenstolerantie (0 tot + 5 Wp)

Milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord
● Partner van het VN-milieuprogramma en het
Earth Institute van Columbia University
● Regelmatige topbeoordelingen voor
maatschappelijke en milieunormen door
onafhankelijke ratingbureaus (bv. EcoVadis,
2017 & 2018)
● Milieuproductverklaring (EPD) door
onafhankelijke certificeringsinstituten (UL, EPD
Italië, 2021)
● ISO 14001-certificering (milieubeheer) en
ISO 14064 (Rapportage broeikasgassen)

Klant- en kwaliteitsgericht
● Eerste producent van zonnepanelen met Client
Test Data Programmacertificering (CTDP) van
UL
● Intern kwaliteitsplatform Customer Quality
Engineering (QCE) om klanttevredenheid te
waarborgen
● Uitgebreid verkoopnetwerk incl. servicehotline
en ervaren technische ondersteuning
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