DLACZEGO NA SOLPLANET MOŻNA POLEGAĆ?
Kim jest Solplanet?
Producentem falowników Solplanet jest chińska firma AISWEI, która specjalizuje się w produkcji
inwerterów fotowoltaicznych od 2007 roku. Wcześniej stanowiła oddział SMA China i zajmowała się
produkcją inwerterów, SMA oraz Zeversolar (Marka znana i ciesząca się dobrą renomą na polskim
rynku. Obecnie produkowana wyłącznie na rynek chiński). W roku 2019 miała miejsce zmiana właścicieli
i AISWEI stało się niezależnym przedsiębiorstwem.
AISWEI nadal ściśle współpracuje z niemieckim SMA i produkuje dla nich falowniki, jak również
świadczy usługi w zakresie badań i rozwoju produktów.
W 2020 roku firma zdecydowała się wprowadzić własną markę falowników o nazwie Solplanet.
Roczna zdolność produkcyjna fabryki to 5 GW (ok. 300 000 urządzeń). Ciekawostka. Szacuje się,
że w Polsce w 2021 roku zostanie zamontowanych instalacji o łącznej mocy 4 GW.
W 2020 roku sprzedaż globalna wyniosła ponad 110 milionów Euro.
AISWEI znajduje się na 3 miejscu największych chińskich eksporterów inwerterów solarnych, tuż za
Sungrow oraz Huawei (źródło). Ciekawostka. Firma SofarSolar uplasowała się w tym rankingu na 8
pozycji.
Niemieckie korzenie firmy to gwarancja jakości i stabilności finansowej. AISWEI posiada wszystkie
certyfikaty jakości ISO, co jest ewenementem dla producentów z Chin.
AISWEI nie tylko produkuje falowniki, ale od początku je projektuje w swoim nowoczesnym centrum
badań i rozwoju. Laboratorium AISWEI posiada międzynarodowe akredytacje. Jest autorem wielu norm
krajowych i międzynarodowych, a także główną firmą opracowującą projekty Chińskiego Centrum
Certyfikacji Jakości.

Jakie produkty znajdują się w ofercie Solplanet?
Solplanet to przystępne cenowo falowniki o wysokiej jakości. Każdy inwerter, nieczym wyjedzie z fabryki
jest podłączane na kilka godzin do specjalnego urządzenia, które sprawdza jego wszystkie
funkcjonalności. Urządzenie takie kosztuje ok. 1 miliona Euro.
W ofercie znajdziemy falowniki jednofazowe, trójfazowe, jak również system do monitorowania i
zarządzania instalacją.
Seria TLC - to produkty identyczne jak ZeverSolar, falowniki 3-fazowe, od 3 do 10 kW,
z wyświetlaczem, z zewnętrzną anteną, z portem LAN/RJ45
Seria ASW - to produkty nowej serii dostępne w wersji 1-fazowej i 3-fazowej, od 1 do 50 kW,
bez wyświetlacza
Modele hybrydowe 1-fazowe dostępne od sierpnia
Modele hybrydowe 3-fazowe dostępne pod koniec roku
Urządzenia charakteryzują się kompaktowymi rozmiarami. Są łatwe w montażu, niezawodne
(zapewniając stabilną pracę nawet przy słabej sieci ) i przyjazne użytkownikowi. Każdy z falowników ma
możliwość połączenia z internetem, co umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniem, a dedykowana
aplikacja bardzo to ułatwia.
•
•
•
•
•
•
•
•

falowniki współpracują z optymalizatorami TIGO
integracja z SUNSPEC
możliwość przewymiarowania 1,3 – 1,5 x
płynna regulacja mocy Q i U
płynna redukcja mocy – temperatura
komunikacja i sterowanie RS485/DRED
chłodzenie: konwekcyjne + wiatrak/FAN (przetargi)
zabezpieczenia

Czy można liczyć na lokalne wsparcie?
5 lat gwarancji + 5 lat rozszerzonej = 10 lat
Możliwość wydłużenia gwarancji, odpłatnie, do 15 i 20 lat.
Strona do sprawdzenia gwarancji z możliwością pobrania certyfikatu

http://warranty-solplanet.aiswei-tech.com/#/WarrantySearch
Serwis, obsługę posprzedażową świadczy polska, doświadczona firma Fixit S.A.
Centrum Serwisowe FIXIT na stronie http://rma.fixit-service.com
Infolinia techniczna i wsparcie service.pl@solplanet.net lub telefonicznie 13 4926109
w godzinach 09-17, od poniedziałku do piątku.
Infolinia dedykowana jest zarówno dla Użytkowników jak i dla Instalatorów.
Z każdym najmniejszym zapytaniem można się zwrócić.
Serwis door-to-door, wymiana urządzenia na nowe
Wybaczamy błędy Instalatorów (pierwszy raz)
Rekompensata 100 Euro za wymianę reklamacyjnego falownika
W Polsce znajduje się przedstawicielstwo producenta. Możliwość organizacji szkolenia
technicznego, produktowego, wsparcie podczas instalacji, konsultacje.

Jaka jest dostępność produktów?
Stany magazynowe u lokalnych dystrybutorów oraz w magazynie w Holandii.
W Amsterdamie znajduje się siedziba europejska firmy AISWEI.

Narzędzia do pracy?
Karty produktowe i katalog w formie drukowanej, w języku polskim
Strona internetowa https://solplanet.net/pl/ w języku polskim, ponad 50 000 odwiedzin tygodniowo
Certyfikaty, instrukcje obsługi w języku polskim
Filmy instruktażowe
Strefa Instalatora na stronie @Solplanet.net
Szkolenia techniczno-produktowe
Obecność na targach np. Energetab w Bielsko-Biała
Kampanie w mediach społecznościowych, Google Ads, artykuły w prasie branżowej
Program „Autoryzowany Instalator”
Program „Przetestuj falownik Solplanet”’
Program Solplanet 200+, 200 zł dla Instalatora za każdy falownik zainstalowany w terminie
01.02.2021-30.06.2021 r. Szczegóły na stronie: https://solplanet.net/pl/zwrotgotowki/

