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LONGi Solar

Zalety produktu
Firma LONGi Solar, założona w 2000 roku, jest wiodą-
cym światowym producentem wysokowydajnych mono-
krystalicznych ogniw i modułów słonecznych. Firma z Xian 
w Chinach, która początkowo zajmowała się badaniami 
nad technologią półprzewodników, obecnie obejmuje cały 
procesu produkcji – od odlewów, poprzez produkcję płytek 
półprzewodnikowych, ogniw i modułów, po usługi ener-
getyczne. Tym samym firma oferuje konkurencyjne ceny 
struktury kosztów i  najwyższe standardy jakości.

Specjalista ds. produktów z krzemu monokrystaliczne-
go, który jako lider w branży zaopatruje również znanych 
graczy rynkowych w półprodukty, przywiązuje szczególną 
wagę do ciągłych inwestycji badawczo-rozwojowych oraz 
rozbudowy mocy produkcyjnych. Jako członek globalnej 
inicjatywy RE100, LONGi pracuje nad zaspokojeniem 
swojego zapotrzebowania na energię w 100 % z odnawial-
nych źródeł energii.

Globalna sieć marketingu i sprzedaży oferuje klientom na 
miejscu kompleksowe usługi i wsparcie.

Niezawodność
 ● Wielokrotnie odznaczany nagrodą „Top 
Performer” wśród światowych producentów 
modułów fotowoltaicznych pod względem 
niezawodności (DNV)

 ● Własne centra badawczo-rozwojowe zapewniają 
optymalizację i nowe rozwiązania

 ● Certyfikat jakości, produktu i ochrony środowiska 
zgodnie z DIN ISO EN 9001 i 14001, IEC 61215 
i 61730 oraz UL 61730

 ● Ciągła rozbudowa mocy produkcyjnych w celu 
zaspokojenia globalnego popytu

Wysoka wydajność
 ● Moduł monokrystaliczny LR4-60HIH ze 120 
półogniwami, czarna ramka, biała folia tylna do 
projektów instalacji domowych i komercyjnych

 ● 12-letnia gwarancja na produkt i 25-letnia liniowa 
gwarancja wydajności

Siła innowacji
 ● Opracowanie zaawansowanych modułów 
z technologią PERC i ogniwem M6 (długość 
krawędzi 116 mm) dla zapewnienia większej 
powierzchni przechwytywania światła i większej 
mocy

 ● Lider wśród producentów fotowoltaiki, jeśli 
chodzi o inwestycje w badania i rozwój z ponad 
1000 patentami (stan na 2019 r.)

 ● Bardzo wysoka wydajność technologii mono 
PERC wynosząca 22,38 %

Stabilność ekonomiczna
 ● 1. miejsce pod względem możliwości finanso-
wych wśród firm zajmujących się fotowoltaiką na 
świecie (Altman-Z Score Index, Bloomberg NEF)

 ● Notowanie na giełdzie w Szanghaju i część 
globalnego indeksu akcji MSCI

 ● Uznany za producenta poziomu 1 ze względu 
na wysoki zwrot z inwestycji, dobrą rentowność 
i sprawdzoną dochodowość


