VARFÖR TRINA SOLAR?
- Världens mest pålitliga solcellsleverantör
Hur vet jag vilka paneler som jag skall satsa på?
Vi på SVEA Solar har varit noggranna när vi har valt ut våra leverantörer. Vi har sökt efter en
långsiktig samarbetspartner som har stora möjligheter att överleva i dagens hårda
konkurrens, men som även erbjuder produkter i världsklass. I vår huvudleverantör Trina Solar
har vi funnit just detta! Trina Solar är idag världens största solcellsproducent och vi på SVEA
Solar är deras största installatör i Skandinavien.
1. Produkter i världsklass
Trina Solars solceller placerar sig ständigt i toppskiktet i
jämförelser mellan olika paneler. I produktionen genomgår
produkterna över 30 olika tester för att säkerställa rätt
kvalitet i varje komponent. Trina Solar uppfyller därför alla de
olika certifieringar som finns på solcellsmarknaden idag.
2. Nummer ett i socialt ansvar
Trina Solar har tre år i rad utsetts av Silicon Valley Coalition Scorecard som det
solcellsföretag som tar störst socialt ansvar i form av minimering av slöseri i produktion,
produktåtervinning, att upprätthålla goda arbetsförhållanden i produktionen och
skapande av nya gröna jobb. Företaget är även delaktigt i FN:s miljöprogram.
3. Stabil ekonomi lägger grund för långa garantier
Trina Solar har ett långsiktigt tänk i företaget och de har växt till världens största
solcellsproducent på grund av sunda affärsval och produkter i världsklass. Med detta
som grund har företaget en mycket stabil ekonomisk grund och företaget har av
Barclays blivit utsett som det solcellsföretag som har bäst ekonomiska förutsättningar,
vilket är mycket viktigt för att kunna hålla de långa garantierna som finns på solcellerna.
4. Långt utvecklad teknik
Trina Solar har en omfattande forskningsavdelning och företaget ligger i framkant när
det gäller utveckling. Några av de aspekter som Trina Solar är världsledande inom är
t.ex. mindre reflektion, bättre effekt under lågintensivt ljus och mindre känslighet för
värme.

Trina Solar är SVEA Solars huvudleverantör av solceller. Vi har valt
att samarbeta med Trina Solar på grund av deras sunda
inställning till affärer i kombination med deras kvalitet i
produkterna.
Solceller från Trina Solar är varken de billigaste eller de dyraste
solceller som finns på marknaden idag. Däremot bedömer vi på
SVEA Solar, precis som många andra, att solceller från Trina Solar
utan tvekan är de mest prisvärda solceller som finns. Det är därför
vi har valt att kalla dessa paneler för vårt Premiumpaket!

SVEA Solar står för kvalitet
- Certifierade egna installatörer
Kvalitet är för oss på SVEA Solar centralt och något som vi jobbar med kontinuerligt för att
upprätthålla och förbättra. Som en del i detta installerar vi alla våra anläggningar med vår
egen personal för att på så vis kunna kvalitetssäkra våra projekt.
För att kunna hålla den högsta kvaliteten i branschen har SVEA Solar utvecklat en egen
solskola med ett eget certifieringssystem som all installationspersonal utbildas inom.
Certifieringssystemet bygger på såväl teoretisk som praktisk utbildning och är uppbyggd i
olika steg och grader. För att klättra i certifieringsgrad erläggs ett teoretiskt och praktiskt test.
All personal som leder arbete i SVEA Solar måste nå upp till högsta certifieringsgraden. På så
vis har vi en god kvalitetssäkring i installationsarbetet.
På huvudkontoret har SVEA Solar uppbyggda modeller med de standardlösningar som
företaget använder sig av i installationsarbetet. All ny personal genomgår i börjar av sin
anställning en utbildning där dessa standardiserade arbetsmetoder lärs ut och
grundläggande teknisk kompetens erhålls. Vidare har vi på SVEA Solar en utsedd person
som är kvalitetsansvarig för installation. Denna person arbetar med interna kontroller på
plats ute hos kund för att se till att arbetet utförts enligt efterfrågad standard.
Vid färdigställande av anläggning fyller arbetsledaren i en egenkontroll som checklista för
att se att alla moment har utförts. Detta dokument överlämnas sedan till er som kund vid
överlämnande av anläggning.
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