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Geschütztes Leerzeichen nach  
a, i, o, w, z
-> einzelne Buchstaben stehen  
nie am Ende einer Zeile

Jakość i bezpieczeństwo
 ● Certyfikat jakości i ochrony środowiska zgodnie 
z DIN ISO EN 9001 i 14001

 ● Certyfikat Cradle-to-Cradle (srebrny) dla 
zrównoważonych produktów i procesów 
produkcyjnych

 ● Własne centra badawczo-rozwojowe zapewniają 
optymalizację i nowe rozwiązania

Wysoka wydajność
 ● Wielokrotnie odznaczany nagrodą „Top Performer” 
wśród światowych producentów modułów 
fotowoltaicznych (DNV)

 ● Dostawca modułów fotowoltaicznych poziom 1, 
odznaczony za „Zapewniający najwyższą 
dochodowość producent fotowoltaiki” (Bloomberg 
2020)

 ● Wiele wyróżnień, nominacji i nagród branżowych

Innowacyjność
 ● Tylna folia PVF Tedlar®  firmy DuPont™ 
zapewnia bardzo wysoką odporność na warunki 
atmosferyczne (w zależności od produktu)

 ● Technologia TilingRibbon w przypadku Tiger 
N-Type: nachodzące na siebie ogniwa zmniejszają 
odstępy między nimi, co zapewnia wyższą 
wydajność modułu i lepszą odporność na 
mikropęknięcia

Różnorodność produktów
 ● Monokrystaliczne moduły półogniwowe 
z technologią Multi Busbar zapewniają mniejszą 
ilość materiału nośnego, mniejsze zacienienie 
i wyższą absorpcję światła:

 – Tiger LM 60HC: czarna ramka, biała tylna 
folia, 12-letnia gwarancja na produkt i 25-letnia 
gwarancja wydajności liniowej

 – Tiger Pro 54HC: wysoce wydajny moduł mono 
z 15-letnią gwarancją na produkt, 25-letnią 
gwarancją wydajności liniowej i kompaktową 
konstrukcją

 – Tiger N-Type 60TR: czarna ramka, biała folia 
z ogniwem typu N i technologią Tiling Ribbon 
zwiększającą wydajność, 15-letnia gwarancja na 
produkt i 30-letnia liniowa gwarancja wydajności

 – Tiger N-Type 60TR All-Black: całkowicie 
czarny moduł z ogniwem typu N i zwiększającą 
wydajność technologią Tiling Ribbon, 25 
lat gwarancji na produkt i 30 lat gwarancji na 
wydajność liniową.

Zalety produktu
Od momentu założenia w 2006 roku JinkoSolar stał się jed-
nym z największych i najbardziej innowacyjnych producen-
tów modułów fotowoltaicznych na świecie. Notowana na gieł-
dzie grupa (NYSE: JKS) z siedzibą w Szanghaju produkuje 
i sprzedaje wysokiej jakości produkty fotowoltaiczne do mię-
dzynarodowej bazy klientów do zastosowań w projektach uży-
teczności publicznej, komercyjnych i prywatnych. JinkoSolar 
prowadzi również jedno z największych w branży centrów ba-
dawczo-rozwojowych, a także certyfikowane przez UL syste-
my testujące moduły – przy zaangażowaniu ponad 900 bada-
czy i ekspertów w dziedzinie energii słonecznej.

Dzięki stałemu udoskonalaniu swoich produktów, obejmują-
cych płytki krzemowe, ogniwa słoneczne i moduły, JinkSolar 
oferuje wysokie standardy jakości i szeroki zakres usług przy 
zachowaniu konkurencyjnych cen.

Krótko o …

Jinko Solar

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


