


Solar for everybody

Jesteśmy na miejscu, aby Cię wesprzeć



W Solplanet przyświeca nam jeden prosty cel: 

energia słoneczna dla każdego.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak 

największy komfort użytkowania integratorom, 

instalatorom i użytkownikom końcowym.

Dlatego nasze produkty są łatwe w montażu, 

niezawodne i przyjazne w obsłudze.

Falowniki fotowoltaiczne Solplanet są produkowane 

zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami 

jakości. Roczna zdolność produkcyjna naszej firmy 

przekracza 3GW, dlatego wierzymy, że jesteśmy w 

stanie zaspokoić potrzeby naszych Klientów.

Przyszłość to 
energia słoneczna 
dla każdego



Solplanet jest marką należącą do firmy AISWEI, 

producenta falowników od 2007 roku. 

AISWEI, wcześniej znany jako chiński oddział spółki 

SMA, wytwarza godne zaufania produkty dla 

renomowanych marek, takich jak SMA (od 2017 r.), 

a wcześniej dla Zeversolar (od 2013 r.).

Obecnie AISWEI działa jako niezależne przedsiębiorstwo 

zajmujące się badaniami, rozwojem i produkcją.

Niedawna restrukturyzacja kapitałowa zapewniła spółce 

AISWEI niezwykle stabilną sytuację finansową.

Na Solplanet 
można polegać



Oferujemy produkty wysokiej jakości z 10-letnią 

gwarancją, do zastosowań domowych oraz 

komercyjnych (od 1 kW do 50 kW), na których możesz 

polegać: 

• Falowniki jednofazowe 

• Falowniki trójfazowe

• Systemy do monitorowania i zarządzania instalacją

• Wkrótce pojawią się hybrydowe falowniki 

jednofazowe

Solplanet 
ułatwia życie



O firmie



Nasz zespół posiada bogate doświadczenie 

zdobyte w pracy z wiodącymi firmami, takimi jak 

Siemens Wind, SMA Solar, Huawei i Eaton itp.

Jesteśmy ekspertami w międzynarodowej pracy 

zespołowej. 

Współpracując z nami, otrzymujesz to, co najlepsze 

z dwóch obszarów: solidne know-how w zakresie 

procesów w połączeniu z kreatywnością nowego 

pokolenia.

Nasz zespół



Historia firmy



2007 2020

2007

Firma ZOF rozpoczyna 

produkcję centralnych 

falowników o mocy do 1MW, 

właściciel dr. Yang Zhong

2009

Powstanie firmy

Eversolar w Suzhou, 

rozwój falowników 

stringowych

2011

ZOF i Eversolar

zostają połączone 

w Zeversolar

2012

Powstaje biuro 

SMA w Szanghaju

2013

Fuzja SMA Shanghai i

Zeversolar

2015

Fabryka SMA China dalej 

rozwija rozwój i produkcję 

falowników SMA oraz 

Zeversolar

2019

Zmiana właścicieli SMA China. 

AISWEI staje się niezależnym 

przedsiębiorstwem, pozostając 

kluczowym dostawcą falowników 

dla SMA. 

2020

Międzynarodowa

premiera marki

Solplanet



Fakty i liczby



2019

5GW

8

300.000

450

ISO

€110M+

40.000

Przejęcie spółki przez Zarząd 

od SMA (MBO)

Roczna

zdolność produkcji 

Falowniki/rocznie

Suzhou, Yangzhong, 

Shanghai, Taipei, 

Niderlandys, Polska,

Turcja, Australia

Standardy jakości

2020 Obrót

Pracowników

m2 fabryka

lokalizacji

2021Red Dot Award

Projekt roku 2021



70+

15

Sole

R&D 

inżynierów

Menadżerów 

grup produktowych

Dystrybutorzy 

produktów SMA w 

Chinach

17

230

188

Inżynierów 

ds. jakości

Aktywnych 

dostawców

Patentów



Siedziba główna & R&D @ Suzhou

Fabryka @ Yangzhong

Biuro sprzedaży@ Shanghai 

Sales & Service Center@ Taiwan

Sales & Service Center@ Niderlandy (d. Holandia)

Sales & Service Center@ Polska

Sales & Service Center@ Turcja

Sales & Service Center@ Australia

Sales & Service Center@ Wietnam

Netherlands

Turkey
Shanghai

Taipei

SuzhouYangzhong

Australia

Nasze 
lokalizacje

Poland

Vietnam



Podium dla 
AISWEI
W ostatniej dostępnej statystyce 

opublikowanej na łamach branżowego 

magazynu PVTIME, firma AISWEI 

znalazła się w trójce największych 

chińskich eksporterów inwerterów 

solarnych, tuż za Sungrow oraz Huawei.



R&D i ODM



AISWEI zajmuje się nie tylko produkcją 

falowników fotowoltaicznych, ale również 

posiada nowoczesne centrum badań i 

rozwoju, jak również biuro projektowe. 

Tutaj zostały stworzone wszystkie produkty 

dla niemieckiego SMA. 

Laboratorium AISWEI jest autorem wielu norm krajowych 

i międzynarodowych, a także główną firmą opracowującą projekty 

Chińskiego Centrum Certyfikacji Jakości.

Laboratorium 
z międzynarodową 
akredytacją



Oferujemy kompleksową ofertę usług 

sprawdzania poprawności projektu i 

testowania w celu sprawdzenia i 

zatwierdzenia zmian w projektach.

Testy temperatury i wilgotności

Testy uderzeniowe i wibracyjne

Woda / kurz

Zgodność EMC

Testy niezawodności, w tym pełne obciążenie przy wysokiej 

temperaturze 1000 godzin, włączanie / wyłączanie przy 

pełnym obciążeniu 1000 cykli, długoterminowe testy 

wytrzymałości na mgłę solną, szok termiczny 1300 cykli, 

wytrzymałość na wysoką wilgotność, testy obciążeń 

mechanicznych, zablokowany wentylator, przeciążenie

Długoterminowe testy terenowe w rzeczywistych warunkach 

międzynarodowych sieci energetycznych.

Centrum 
usług 



Certyfikaty 
jakości

Z nami zyskujesz partnera zgodnego ze 

standardami wymaganymi w Twojej branży

Posiadamy certyfikaty:

System zarządzania jakością 

- ISO9001: 2015

System zarządzania środowiskowego

- ISO14001: 2015

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

- ISO45001: 2018



Wykorzystaj nasze doświadczenie w 

tworzeniu ponad 50 unikalnych 

produktów B2B od 1KW do 1MW.

Zarządzamy całym cyklem projektowym poprzez 

wszystkie etapy projektowe w procesie inżynierii 

produktu.

Dbamy o wszystko, od sprzętu, oprogramowania, 

projektu, opakowania, tabliczki znamionowej, 

dokumentacji i certyfikacji produktów na rynkach 

docelowych.

Rozwój 
produktu



Korzystasz z naszego wieloletniego 

doświadczenia w produkcji pierwszej 

jakości produktów z siedzibą w UE.

Dojrzałe i przejrzyste procesy dla średnich i 

dużych produkcji.

Zintegrowany MES zapewnia pełną przejrzystość

100% ATE i testy starzenia

100% kontrola materiału przychodzącego

Regularny audyt, ścisła kontrola dokumentów, stosowanie 

8D i Lean

Pełna zgodność z HSE i ESD

Ściśle zarządzany proces prognozowania zapewnia 

szybką dostawę

Dostęp do zmotywowanych i elastycznych pracowników

Zaawansowana 
produkcja



Przesyłki międzynarodowe są dla nas oczywistością i 

pomożemy Ci spełnić Twoje najbardziej złożone 

wymagania logistyczne.

Utrzymujemy relacje z odpowiednimi dostawcami 

usług logistycznych i dysponujemy rozwiązaniami dla 

przesyłek drogą morską, kolejową i lotniczą - LCL / 

FCL. 

Dostarczamy niezbędną dokumentację, aby zapewnić 

sprawny proces importu oraz śledzenie przesyłki. 

Oferujemy wszystkie INCOTERMS od EXW do DDP.

Międzynarodowa 
logistyka



Wykorzystaj naszą zainstalowaną bazę ponad 

700 000 jednostek na całym świecie. 

Oferujemy kompleksowy zestaw procesów serwisowych 

dostosowanych do Twoich potrzeb.

Wsparcie linii serwisowej z numerami  

międzynarodowymi, oferowane w lokalnych językach

Wsparcie przez e-mail / online

Zautomatyzowane procesy RMA z produktami na 

wymianę docierającymi do klienta końcowego

Międzynarodowa obsługa w terenie.

Na życzenie oferujemy również innowacyjne produkty 

serwisowe, takie jak przedłużone gwarancje 

dopasowane do wymagań rynku

Wsparcie 
techniczne



Nasza 
fabryka



Produkty



Falowniki
1-fazowe ASW S-S

1kW do 3kW

Łatwe w montażu

Niezawodne

Przyjazne w obsłudze

• Prosty i szybki montaż przy użyciu 

standardowych narzędzi

• Niewielki rozmiar, uchwyt ścienny i złącze

SUNCLIX

• Szybka konfiguracja WiFi poprzez aplikację

• Międzynarodowe standardy jakości

• Przewymiarowanie DC/AC 150%

• Stopień ochrony IP65, do użytku na zewnątrz

• Inteligentne monitorowanie dzięki wygodnej w 

obsłudze aplikacji

• Dyskretny wygląd, pasujący do każdego miejsca

• Cicha praca, hałas na poziomie zaledwie 15 dB

SERIA ASW S-S

ASW1000S-S

ASW1500S-S

ASW2000S-S

ASW3000S-S



Falowniki
1-fazowe

SERIA ASW S

ASW3000-S

ASW3680-S

ASW4000-S

ASW5000-S

ASW S

3kW do 5kW

Łatwe w montażu

Niezawodne

Przyjazne w obsłudze

• Prosty i szybki montaż przy użyciu 

standardowych narzędzi

• Niewielki rozmiar, uchwyt ścienny i złącze

SUNCLIX

• Szybka konfiguracja WiFi poprzez aplikację

• Międzynarodowe standardy jakości

• Przewymiarowanie DC/AC 150%

• Stopień ochrony IP65, do użytku na zewnątrz

• Inteligentne monitorowanie dzięki wygodnej w 

obsłudze aplikacji

• Dyskretny wygląd, pasujący do każdego miejsca

• Cicha praca, hałas na poziomie zaledwie 25 dB



Falowniki
3-fazowe

SERIA ASW TLC

ASW TLC3000

ASW TLC4000

ASW TLC5000

ASW TLC6000

ASW TLC8000

ASW TLC10000

ASW TLC

3kW do 10kW

Łatwe w montażu

Niezawodne

Przyjazne w obsłudze

• Prosty i szybki montaż przy użyciu 

standardowych narzędzi

• Niewielki rozmiar, uchwyt ścienny i złącze

SUNCLIX

• Komunikacja RS485 i Modbus RTU

• Zewnętrzny port (antena)

• Sprawność do 98,1%

• Maks. napięcie wejściowe 1000V

• Wielokrotnie śledzenie maks. punktu mocy

• Klasa ochrony IP65, do użytku na zewnątrz

• Możliwość zdjęcia „kagańca” i regulowanie 

mocą

• Wyświetlacz graficzny

• Podwójny MPPT dla wygodnej instalacji

• Komunikacja Ethernet LAN i WiFi (moduł WiFi

jest wbudowany, w standardzie, bez 

dodatkowej opłaty)

• Funkcje zarządzania siecią za pośrednictwem 

zintegrowanego ComBox, AiCom, AiCom WiFi

lub AiManager



Falowniki
3-fazowe

SERIA ASW T

ASW3000-T

ASW4000-T

ASW5000-T

ASW6000-T

ASW8000-T

ASW10000-T

ASW T

3kW do 10kW

Łatwe w montażu

Niezawodne

Przyjazne w obsłudze

• Prosty i szybki montaż przy użyciu 

standardowych narzędzi

• Niewielki rozmiar, uchwyt ścienny i złącze

SUNCLIX

• Szybka konfiguracja WiFi poprzez aplikację

• Międzynarodowe standardy jakości

• Przewymiarowanie DC/AC 150%

• Stopień ochrony IP65, do użytku na zewnątrz

• Inteligentne monitorowanie dzięki wygodnej w 

obsłudze aplikacji

• Dyskretny wygląd, pasujący do każdego miejsca

• Podwójny MPPT dla wygodnej instalacji



Falowniki
3-fazowe

SERIA ASW LT

ASW15K-LT

ASW20K-LT

ASW LT

15kW oraz 20kW

Łatwe w montażu

Niezawodne

Przyjazne w obsłudze

• Prosty i szybki montaż przy użyciu 

standardowych narzędzi

• Niewielki rozmiar, uchwyt ścienny i złącze

SUNCLIX

• Szybka konfiguracja WiFi poprzez aplikację

• Międzynarodowe standardy jakości

• Szeroki zakres przewymiarowania DC/AC

• Stopień ochrony IP65, do użytku na zewnątrz

• Inteligentne monitorowanie dzięki wygodnej w 

obsłudze aplikacji

• Dyskretny wygląd, pasujący do każdego miejsca

• Podwójny MPPT dla wygodnej instalacji



Three
phase
string
inverters

Falowniki
3-fazowe ASW LT-G2

30kW do 50kW

Łatwe w montażu

Niezawodne

Przyjazne w obsłudze

• Prosty i szybki montaż przy użyciu 

standardowych narzędzi

• Niewielki rozmiar, uchwyt ścienny i złącze

SUNCLIX

• Szybka konfiguracja AiCom przy pomocy kabla 

RS485 oraz WiFi przez aplikację

• Międzynarodowe standardy jakości

• Szeroki zakres przewymiarowania DC/AC

• Stopień ochrony IP65, do użytku na zewnątrz

• 3 moduły MPPT: lepsza wydajność nawet w 

przypadku niedopasowań w łańcuchu

• Funkcjonalna budowa, pasująca do dowolnego

miejsca

• Inteligentne monitorowanie obwodu

SERIA ASW LT-G2

ASW30K-LT-G2

ASW33K-LT-G2

ASW36K-LT-G2

ASW40K-LT-G2

ASW45K-LT-G2

ASW50K-LT-G2



Hybrydowe falowniki 
1-fazowe
ASW H-S 

ASW3000H-S

ASW3680H-S

ASW4000H-S

ASW5000H-S 

Przedstawiamy nową linię hybrydowych falowników jednofazowych

Solplanet w całkowicie nowej odsłonie.

Linia falowników hybrydowych Solplanet to ważny krok w kierunku

dostarczania energii słonecznej każdemu. Produkt ten został stworzony

we współpracy z wiodącymi europejskimi projektantami. Naszym zdaniem

prezentuje się wspaniale i mamy szczerą nadzieję, że Wam także się spodoba.

Dostępne w sierpniu 2021 r.

Łatwe w montażu Niezawodne Przyjazne w obsłudze

• Szybki montaż przy użyciu 

standardowych narzędzi

• Proste podłączenie i

monitorowanie dzięki

aplikacji Solplanet

• Izolacja galwaniczna

• Akumulator o niskim napięciu

• Bezpieczne i niezawodne

• Inteligentne zarządzanie energią

i zasilanie awaryjne

• Dyskretny wygląd, umożliwiający

korzystanie wewnątrz i na zewnątrz

budynków (IP65)

• Szybkie połączenie WiFi i łatwa

w obsłudze aplikacja



„Nigdy wcześniej w ponad 60-letniej historii naszego konkursu projektowego 
tak wiele firm i studiów projektowych nie spotkało się z profesjonalną oceną 
naszego międzynarodowego jury, jak w tym roku. 

Dotarły do nas produkty z około 60 krajów, których jakość wykonania i 
stopień innowacyjności zostały ocenione w kilkudniowym procesie.

Dlatego szczególnie miło mi poinformować, że Państwa produkt przekonał 
naszych jurorów i otrzymuje wyróżnienie w konkursie Red Dot Award: 
Projekt produktu 2021. 

Gratulujemy tego wspaniałego osiągnięcia! 

Fakt, że zostali Państwo wyróżnieni w tak licznym gronie uczestników, 
świadczy o doskonałej jakości Państwa produktu ”. 

Projekt roku 2021



Łączność i 
monitorowanie

AiCom / AiComWi-FiWIFI/4G-StickAiSWEI Cloud

Inteligentny system monitorowania

i komunikacji w oparciu o chmurę

Optymalizacja Optymalizacja z TIGO

Liczniki energii EASTRON



Kompatybilność Tigo

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:

Informacje techniczne



Solplanet w Polsce



Lokalni 
Dystrybutorzy

Grodno S.A. 

Emiter Sp. z o.o. 

MPL Energy Sp. z o.o. 

OEM Energy Sp. z o.o.



10 lat gwarancji

Możliwość wydłużenia gwarancji, odpłatnie, 

do 15 i 20 lat. 

Centrum Serwisowe FIXIT na stronie

http://rma.fixit-service.com 

Infolinia techniczna i wsparcie, pn-pt 09-17

service.pl@solplanet.net

+48 13 49 261 09 

Instrukcje obsługi w języku polskim 

Film instruktażowy

Gwarancja ”door-to-door”

Możliwość wydrukowania potwierdzenia gwarancji
http://warranty-solplanet.aiswei-tech.com/#/WarrantySearch

Lokalne 
wsparcie techniczne



Proces reklamacji 
Fixit

Zgłoszenie reklamacji 

na stronie 

http://rma.fixit-service.com

Pomoc telefoniczna serwisanta 

Potwierdzenie awarii falownika przez Fixit

Potwierdzenie awarii falownika przez AISWEI CN

Wysyłka nowego falownika

Odbiór uszkodzonego falownika

48h

po 7 dniach

48h

Zgłoszenie reklamacji – użytkownik/instalator

Pomoc telefoniczna serwisanta – rozwiązujemy 95% 

wszystkich zgłoszeń (WIFI, napięcie) 

Potwierdzenie awarii falownika

Do 48h potwierdzenie awarii przez Aiswei CN 

Wysyłka nowego falownika na wskazany adres  

- 48h po zgłoszeniu.

Odbiór uszkodzonego falownika (7 dni po wymianie)

Wszystkie koszty logistyczne pokrywa Aiswei

- pełen door to door.

Wybaczamy błędy instalatorów

Rekompensata 100 EUR dla instalatora za wymianę





Lokalne narzędzia



Katalog produktowy i karty produktowe w formie 

drukowanej 

Strona internetowa @Solplanet.net w PL

ponad 50 000 odwiedzin tygodniowo

Strefa Instalatora 

Certyfikaty, instrukcje obsługi w języku polskim

Filmy instruktażowe oraz o firmie

Szkolenia / webinary / spotkania u Klientów

Poradnik dla Instalatora 

Poradnik dla Handlowca

Dropbox – baza danych – link

Sala demonstracyjna /szkoleniowa

Guru techniczny – nowy członek zespołu Solplanet

Lokalne 
narzędzia

https://www.dropbox.com/sh/0221xfcooy9r47w/AACcPafLpjLSkJwUIUUypdPMa?dl=0


Kampanie 
reklamowe

Kampania Google Ads, retargeting

Kampania na kanale Facebook i LinkedIn

Mailingi w GwZ, Magazyn Fotowoltaika, GLOBEnergia

Banery, artykuły, reklamy w prasie oraz w grupach FB

Banery indywidulane z logo klientów do zamieszczenia 

na stronach www, Facebooku

Wybór klientów do roli Ambasadorów, możliwość 

nakręcenia filmu promocyjnego, udziału w kampaniach 

reklamowych (promocja Klienta)



Lokalne 
programy

Program „Autoryzowany Instalator” 

Program „Przetestuj falownik Solplanet”

Program Solplanet 200+ - od 01.02. do 30.06.2021

https://solplanet.net/pl/zwrotgotowki/

https://solplanet.net/pl/zwrotgotowki/


Program 200+

Mailing GwZ_13.03.2021Artykuł na łamach GwZ_15-21.03.2021



Reklama w kwartalniku 

Magazyn Fotowoltaika 1/2021 

Artykuł w kwartalniku 

Magazyn Fotowoltaika

PR, reklama prasowa

Przegląd rynku – 6kW



Kampanie online

Najlepsze falowniki na rynku?

Sprawdź samemu

Odkryj gamę wysokiej jakości falowników Solplanet

Sprawdź jakie falowniki posiadamy w ofercie, dołącz do 

Programu Partnerskiego i odbierz 200 zł. 

Jesteśmy na miejscu, aby Cię wesprzeć

- Adam Rosiak, Solplanet

Odkryj gamę wysokiej jakości falowników Solplanet

Sprawdź co możemy zaoferować. Infolinia techniczna, 

wsparcie w języku polskim, Program 200+

Sprawdzony produkt

Produkujemy falowniki od 2007 r.

Polecany przez Instalatorów. 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w rozwoju i produkcji 

inwerterów. Falowniki Solplanet są łatwe w montażu, 

niezawodne i przyjazne w obsłudze.



Kampania na Facebook  

Cykl banerów, które tworzą tzw. „story” jak to w świecie filmowym mówią. 

Banery budują narrację i w kolejnych odsłonach przedstawiają markę Solplanet, odnoszą się do emocji. 

Mają wzbudzić zainteresowanie i nakłonić użytkowników do kontaktu. 





Dlaczego na Solplanet 
można polegać?



Doświadczenie w produkcji falowników od 2007 roku

Trzeci największy eksporter inwerterów z Chin 

Niemieckie korzenie firmy to gwarancja jakości

Certyfikaty jakości ISO 

Posiada laboratorium z międzynarodową akredytacją

Autor norm krajowych i międzynarodowych dot. rynku 

fotowoltaicznego 

Lokalne wsparcie: infolinia techniczna po polsku, 

gwarancja ”door-to-door”, wymiana urządzenia na 

nowy

Monitoring i zarządzanie za pomocą Aiswei Cloud/APP

Na Solplanet 
można polegać



AISWEI BV. 

Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam 

The Nethlerlands

sales.pl@solplanet.net

www.solplanet.net

Solar
for everybody

Adam Rosiak

Sales Manager CEE

M: +48 600 721 791

Adam.Rosiak@solplanet.net

Sylwia Koza

Regional Marketing Manager

M: +48 604 49 09 17

Sylwia.Koza@solplanet.net
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