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Słowo wstępu

Szanowni Państwo,


Dobranie właściwych paneli fotowoltaicznych to 1/3 sukcesu przy inwestycji
w fotowoltaikę. Aby ułatwić Państwu podjęcie decyzji, nasi obiektywni eksperci
regularnie analizują rynek i wybierają najlepszych producentów i komponenty.  
Poniżej znajdą Państwo ranking najlepszych producentów modułów fotowoltaicznych  
kwiecień 2022. Mam nadzieję, że ranking ten ułatwi Państwu wybór docelowych
komponentów, które zainstalujecie w swoim domu.

Adam Tomasiewicz


Dyrektor Działu Technicznego, ekoFachowcy.pl
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Top 3 producentów modułów fotowoltaicznych

ocena ekoFachowcy.pl

1.

Longi Solar - to jeden z największych i bardzo stabilnych producentów paneli na świecie. Panele Longi charakteryzują się
wysoką jakością i niska ceną. Jakość paneli potwierdza zdobycie wszystkich nagród w TOP Performer (testy
sprawdzające niezawodność paneli) w ostatnich latach.

Najpopularniejsze moduły:
1

Panele Longi LR4-72HPH-450M

2

Panele Longi-LR4-66HPH-415M

3

Panele Longi LONGI LR4-60HPH-380M

ocena ekoFachowcy.pl

2.

Hyundai - producent paneli fotowoltaicznych od 1947 roku. Potężna marka produkująca dobre moduły o wysokiej mocy.
W 2020 roku wprowadzono je na rynek polski, od tego momentu możemy wykorzystywać je do produkcji energii
w naszym domu.

Najpopularniejsze produkty:
1

Hyundai HiE-S410VG-410 Wp (BFR)

ocena ekofachowcy.pl

3.

Ja Solar – to jeden z największych producentów paneli fotowoltaicznych. Ja Solar posiada w swojej ofercie bardzo dobre
panele w bardzo dobrej cenie. Panele JA Solar wybierane są do montażu małych instalacji domowych, po gigantyczne farmy
fotowoltaiczne.

Najpopularniejsze moduły:
1

JA Solar JAM72S20-450W

Zobacz również:

Ranking producentów inwerterów PV - Kwiecień 2022
1

Pobierz

Ranking producentów modułów fotowoltaicznych

Ocena Ekofachowcy.pl

Producent

PVEL 2020

Bloomberg*

Data założenia

1

Longi Solar

Tak

Tak

2000

2

Hyundai

Tak

Tak

1947

3

Ja Solar

Tak

Tak

2005

4

Risen Energy

Tak

Tak

1986

5

Encor

Tak

Tak

-

* Bloomberg Tier-1 to aktualizowany kwartalnie ranking, który wskazuje, których producentów modułów PV
cechuje największa wiarygodność i stabilność finansowa.

Chcesz zobaczyć oferty na najlepszym sprzęcie? 

Zobacz co wybrali nasi niezależni eksperci:

Pokaż oferty
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Na co zwrócić uwagę wybierając
producenta modułów PV?

Wybierając producenta Twoich paneli fotowoltaicznych 

weź pod uwagę:
Wielkość firmy i wartość marki - jak długo firma istnieje na rynku oraz
jak duża jest wartość tej marki.

Stabilność finansową - czyli to jak dobrze prosperuje firma producenta.

Wsparcie w Europie - sprawdź czy producent oferuje wsparcie/serwis
na terenie Unii Europejskiej.
Oferowane gwarancje - jaki okres gwarancji oferuje producent i jakie
elementy obejmuje.

W jakim kraju produkowane są panele, które oferuje producent.

Opinie o producencie - warto zorientować się w ocenach użytkowników.

Miejsca w rankingach i posiadane certyfikaty - Ranking PV-Tech oraz PVEL*.

*PVEL to niezależne laboratorium badające producentów i moduły fotowoltaiczne.
*PV-Tech publikuje raporty najlepszych producentów fotowoltaicznych –
“PV ModuleTech Bankability Ratings”
3

Najlepsze moduły fotowoltaiczne

Model

1

2

3

4

5

6

7

Longi Solar

LR4-72HPH-450M

Longi Solar
LR4-66HPH-415M

Longi Solar
LR4-60HPH-380M

Hyundai 

HiE-S410VG-410 Wp (BFR)

Ja Solar 

JAM72S20-450W

n


Rise

RSM150-8-505M

Encor EC370M-6-120FB
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Maksymalna
 Gwarancja


Gwarancja


wydajność

mocy

Monokrystaliczne

20,9%

12 lat

25 lat

Monokrystaliczne

20,8%

12 lat

25 lat

Monokrystaliczne

20,9%

12 lat

25 lat

Monokrystaliczne

20,9%

25 lat

20 lat

Monokrystaliczne

20,2%

12 lat

25 lat

Monokrystaliczne

20, %

6

12 lat

25 lat

Monokrystaliczne

20, 1%

3

12 lat

25 lat

Chcesz zobaczyć oferty na najlepszym sprzęcie? 

Zobacz co wybrali nasi niezależni eksperci:

Pokaż oferty
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produktu

Na co zwrócić uwagę wybierając moduły PV?
Decydując się na zakup paneli fotowoltaicznych musisz wziąć pod
uwagę:
Budowę i rodzaj paneli PV - rozmiar paneli, ilość busbarów, czy ogniwa są
cięte na pół, czy panele monokrystaliczne, polikrystaliczne bądź Full Black.

Moc - określana na podstawie Twojego zużycia prądu.

Wydajność - to od niej głównie zależy, ile energii elektrycznej może
wyprodukować Twoja instalacja. Wpływa na nią jednak kilka czynników,
między innymi: nasłonecznienie, lokalizacja paneli (dach czy grunt),
temperatura, kierunek umieszczenia paneli oraz kąt ich nachylenia.
Wytrzymałość mechaniczną (na grad, wiatr i śnieg) - panele powinny być
odporne na każde warunki atmosferyczne. Wiele również zależy od
odpowiedniego kąta nachylenia podczas montażu.
Gwarancję na produkt - większość marek oferuje okres 10-15 lat, w którym
gwarantuję, że panele będą działać.
Gwarancję mocy - wydajność paneli słonecznych słabnie z każdym rokiem.
Najlepsze firmy oferują 25 lat gwarancji mocy.
Cenę - nie zaleca się kupowania najtańszych paneli. Proponujemy wybieranie

modułów z wysokiej i średniej półki cenowej.

5

Czy chińskie moduły PV są gorsze?
Panele chińskich producentów nie są gorsze
Prawie 2/3 modułów fotowoltaicznych produkowanych jest obecnie w Chinach.
Jest to największy światowy producent krzemu, z którego wykonywane są ogniwa. 

Chińskie panele fotowoltaiczne są w światowej czołówce produktów PV.
W najnowszym rankingu Top Ten Solar Module Suppliers na 10 największych
dostawców modułów na świecie 8 producentów pochodzi z Chin.


Moduły fotowoltaiczne od chińskich producentów produkowane są wykorzystując
najnowsze technologie i systemy kontroli jakości. Firmy, o których mowa, posiadają
renomę i tworzyły rynek fotowoltaiczny na świecie, o czym może świadczyć
długoletnia gwarancja.
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Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

799 350 550

kontakt@ekofachowcy.pl

Jesteśmy do państwa dyspozycji

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

www.ekofachowcy.pl

