
Jakość modułów 
fotowoltaicznych nie powinna  
być brana za oczywistą 
 
Dlaczego rozpowszechniony pogląd,  
że wszystkie moduły są takie same jest 
niebezpieczny dla twojego biznesu 



Powiedzmy, że musisz 
wybrać producenta 
modułów na swój następny 
projekt. 
 
Masz ogromny wybór ponieważ potecjalnych 
dostawców  
nie brakuje.  



Producent X Karta Produktu X Producent Y Karta Produktu Y 

Bo w końcu jaka jest różnica między 
dwoma modułami?  



Dlaczego nie ubić 
dobry interes? 
Byłbyś zadowolony 



A twoi klienci będą mieli swoje uzyski  
tak czy siak. 



Wygląda jak super plan. 
Prawda? 



« Każdy ma super 
plan dopóki nie 
dostanie pięścią 
w twarz » 
 

- Mike Tyson - 



Problemy  
z jakością  

pojawiają się  
tak naprawdę  

później 



Moduł X Karta Produktu X Moduł Y Karta Produktu Y 

Przecież to nie było napisane  
nigdzie na karcie produktu 



I też nie spodziewałeś się że coś się stanie 



Jak to jest możliwe?  
Przecież moduł, który kupiłeś 

przeszedł certyfikację IEC 61215 



“passing the qualification test means 

the product has met a specific set of 

requirements. Those modules that 

have passed the qualification test are 

much more likely to survive in the 

field and not have design flaws that 

lead to infant mortality”  
 
-  John Wohlgemuth – 

IEC 61215: czym jest i czym nie jest, NREL 2012 
warsztaty niezawodności modułów 



To bada 
IEC 

Czym ryzykujesz licząc 
tylko na IEC 

Źródło: Przegląd usterek modułów fotowoltaicznych, IEA PVPS zad. 13, marzec 
2014 r. 

Certyfikacja IEC  
nie gwarantuje 25 lat  
bez problemów  
 
Redukuje ona jedynie prawdopodobieństwo 
przedwczesnego zużycia w pierwszych latach działania. 
Problemy mogą się pojawić znacznie później po instalacji.  

To długi czas! 



“Według naszych badań niektórzy producenci 

podmieniają skład materiałów na tańsze 

chińskie aby ciąć koszty”  
Jenya Meydbray I CEO of PV Evolution Labs, a Berkeley,  

dział badań California. 

“przegląd 30.000 instalacji w Europie przez 

niemiecką firmę monitorującą Meteocontrol 

wykazał, że 80 procent instalacji osiąga słabsze 

wyniki od zakładanych.” 

“Nasi inspektorzy sprawdzają wiele fabryk i 

nierzadko widzą produkcję dla znanych marek 

w mniejszych zakładach,  gdzie nie ma 

odpowiedniej kontroli jakości.”  
Thibaut Lemoine I dyrektor generalny STS Certified,  

francuskiej firmy badawczej. 

« Branża fotowoltaiczna 
zaniepokojona wadliwymi 
modułami »  
28 Maj 2013 r. 



Naprawdę myślałeś,  
że wszystkie moduły 

zachowują się identycznie 
przez 25 lat?  



«  Dupont zainicjował w 2011 ogólnoświatowy 
projekt badań terenowych, aby zmierzyć wpływ 
różnych warunków klimatycznych w różnych 
regionach świata na niezawodność i integralność 
komponentów. Od 2011 do 2014 badaniami objęto 
60 instalacji fotowoltaicznych na świecie, od 1 kW 
do 20 MW, co daje 1,5 miliona modułów i moc 
całkowitą powyżej 200 MW » 
 
Źródło: Typowe odziaływanie i wpływ klimatu na degradacje 
modułów  
i uszkodzenie materiałów w różnych regionach Chin, PV Tech 
Power, maj 2016 r 

41% 
komponentów miały widoczne defektys 



Nie wszystkie moduły 
zachowują się tak samo 

 
 Nie jest to zaskoczeniem, jeżeli wiesz,  

żę różnice pojawiają się powyżej wymagań IEC 

Źródło: Przegląd usterek modułów fotowoltaicznych, IEA PVPS zad. 13, marzec 
2014 r. 

- :	wymagania IEC wilgoć /ciepło 

- : wymagania IEC cykle ciepła 



Z tego powodu pojawiły 
się incjatywy do 

stworzenia testów 
przyspieszonego 

starzenia 
 

które lepiej symulują oczekiwaną żywotność modułów 
fotowoltaicznych. Ale nie są wymagane. 

Inicjatywa trwałości PV 

Inicjatywa  
dodatkowych testów jakości 



w aleo robimy wszystko aby 
Twój klient otrzymał uzyski, 
jakie mu obiecałeś 



 
•  ISO 9001 
•  ISO 14001 
•  ISO 50001 
•  OHSAS 
•  PID free 
•  Odporność na opary solankowe 
•  Odporność na amoniak (korozja) 
•  100% diod testowanych 
•  100% odporności na „ślady ślimaków“ 

Testy powyżej wymagań IEC 

Mamy ścisłe kryteria selekcji materiałów 
aby zapewnić stabilność modułu przez 

25 lat 

System ciągłego  
zarządzania jakością 

Mamy gruntownie sprawdzone procesy 
kontroli jakości aby zapewnić stały poziom 

jakości wszystkich naszych produktów, mimo 
że nie jest to wymagane przez IEC 

Wysokie oceny w niezależnych testach  
w ostatniej dekadzie 

             / 2012 r. - PVDI 

/ 2010 r. 

/ 2006 r. 

ÖKO-TEST 



Nie możesz wybierać 
między producentem X  

i producentem Y wierząc,  
że wszystko będzie takie 

samo oprócz ceny 



W takim razie czy 
naprawdę warto tracić 

reputację  
i zadowolenie klienta  

dla kilku eurocentów na 
Wp zarobionych dzięki 
taniemu rozwiązaniu?  
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« Gorycz słabej jakości 
pozostanie długo po tym,  
jak przeminie słodycz niskiej 
ceny » 
 

- Benjamin Franklin - 



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

