
Poznaj aleo 
 
Kim jesteśmy.  
Co robimy.  
O co walczymy. 



Energia solarna musi być 
niezawodna,  
kiedy staje się coraz 
bardziej popularna. 
 
Od energii ze słońca oczekuje się, aby była stabilna i 
niezawodna, gdyż jest wykorzystywana w rosnącym 
stopniu do użycia własnego na całym świecie. 



aleo gwarantuje 
niezawodne źrodło energii 
ze słońca. 
 
Nasze moduły wysokiej jakości połączone z czołowymi w branży 
gwarancjami umożliwiają klientom korzystanie z zalet energii 
solarnej bez komplikacji. 

 



aleo sprawia,  
że Twoi klienci mogą  
przejść na fotowoltaikę  
w prosty sposób. 
 
Możesz liczyć na nasze wparcie. Obojętnie co się stanie. 
Oferujemy czołowe gwarancje w branży. 

Aż do 25 lat 25 lat 

98% mocy  
znamionowej gwarantownej 

100%  
pokrycia kosztów w 

przypadku wystąpienia 
uznanej reklamacji (dla 

klientów indywidualnych) 

 
GWARANCJA  
NA PRODUKT 

 
GWARANCJA 
WYDAJNOŚCI 

WYDAJNOŚĆ 
W PIERWSZYCH 

2 LATACH 

 
WSPARCIE 

PO ZAKUPIE 



Wierzymy w kunszt 
wykonania. 
 
Jesteśmy ekspertami w swoim fachu i wiemy, że każdy 
moduł, który produkujemy promuje energię solarną. Z tego 
p o w o d u n a s z e z a a n g ażo w a n i e w j a k ość j e s t 
bezkompromisowe. 
 



Kluczem jest know-how 
 
Ludzie, procesy, wiedza i doświadczenie. Oto elementy, z 
których składają się nowoczesne panele słoneczne 
najwyższej jakości. Produkujemy moduły solarne od lat i 
wykorzystujemy nasze doświadczenia na każdym etapie 
procesu produkcji, wybierając materiały, składając je w 
całość i testując efekt. Ta praca wymaga specjalistycznej 
wiedzy. Zapewnienie ciągłej produkcji energii przez 25 lat 
jest dużym wyzwaniem, ale w aleo solar lubimy wyzwania.  
  



Dążymy do perfekcji 
 
Dbamy o to aby zabezpieczyć uzyski, które zostały 
obiecane klientom przynajmniej w następnych dwóch 
dekadach. 
Dlatego wkładamy cały nasz wysiłek w produkcję wysokiej 
jakości modułów stworzonych by działać.  

Wilgoć /ciepło: 2000 godzin 
Cykle ciepła: 400 cyklów 

Humidity EVA and backsheet 
wilgoć i mróz - cykle: x 20 

Testy UV: 20 x 

 

2 X IEC 
 

2 X EL 
testy elektroluminescencyjne:  

przed laminacją , 
po końcowym pomiarze mocy 

 
ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 50001 

OHSAS 
Odporność PID 

Odporność na opary solankowe 
Odrporność na amoniak (korozja)  

100% diod testowanych 
100% odporności na „ślady ślimaków“ 



Wysokie moce.  
Wysokie uzyski.  

Aż do 310 W. 
 

Wysoko wydajne moduły są centrum naszego know-how. Nasza wysoko wydajna 
monokrystaliczna technologia HE Tec cechuje się czołowymi w branży mocami, z modułami 60-

ogniwowymi aż do 310W.  



Stworzone  
by działać wydajnie 
 
Dzięki połączeniu niskiego poziomu LID ze 
zoptymalizowaną koncepcją, moduły HE Tec 
generują znacznie wyższe uzyski niż tradycyjne 
t e c h n o l g i e k r y s t a l i c z n e . R o c z n e b a d a n i a 
przeprowadzone w warunkach rzeczywistych przez 
Politecnico di Milano potwierdziło wyróżniające się 
cechy naszych technologii. 

Aż do

+5,7% 
 

więcej uzysku energii 
niż europejski moduł 

polikrystyliczny Tier 1* 

 
 

* wyniki z rocznego badania w warunkach rzeczywistych przeprowadzonych  przez Politecnico di Milano w 
2014/2015 r. 



Więcej energii. 
Aby zaspokoić większe 
potrzeby. 
 
Od świtu do zmierzchu, moduły HE Tec działają wydajniej i 
pomagają zaspokoić większe potrzeby dzięki niezawodnej 
elektryczności czerpanej ze słońca. 



P18 
250W – 265W 

P19 
285W – 290W 

Oferta produktów 
 

- Moduły – 60 ogniw - 

S19 – HE Tec 
300W – 310W 

S59 – HE Tec 
300W – 310W 

S79 – HE Tec 
295W – 305W 
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Cell capacity - 2016 

Module capacity - 2016 

aleo - facts and figures 

Know-how producenta od 

2001 

Made in 
Germany 

330  
pracowników 

Od 2014 
 

Sino American Silicon Products Ltd. 
subsidiary 

320 MW 

200 MW 

PRENZLAU 
- Siedziba firmy / fabryka 

aleo©2016 



Sino-American Silicon Products Ltd. - facts and figures 

Rok założenia  

1981 

Made in 
Germany 

3900  
pracowników 

250 MW 

200 MW 

900 950 1000 1050 1100 1150 

Capacity ingots - 2016 

Capacity wafers - 2016 

Capacity cells - 2016 1000 MW 

1000 MW 

1100 MW 

Obrót w 2015 

848 M$ 

aleo©2016 



Chcesz oferować to  
co najlepsze dla klienta ? 
 

kontakt (kliknij) 

http://www.aleo-solar.pl/kontakt/
https://www.linkedin.com/company/aleo-solar
https://facebook.com/aleosolargmbh/
https://twitter.com/aleo_solar

