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IBC SOLAR – Wielki plus dla Twojej przyszłości

Będąc firmą z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem i dorobkiem ponad 120 000 zainstalowanych 
systemów PV IBC SOLAR o łącznej mocy 2 GW, jesteśmy obecnie jednym z wiodących specjalistów 
w dziedzinie fotowoltaiki. Stawiamy sobie bardzo wysokie wymagania dotyczące produkcji, oferowa-
nych usług i produktów, by dostarczać naszym klientom niezawodne systemy najwyższej jakości.
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Wyjątkowa firma
Generowanie czystej i niezależnej energii – to wizja, która 
przyświecała Udo Möhrstedtowi, kiedy w 1982 roku zakładał 
firmę IBC SOLAR. Od tego momentu firma IBC SOLAR, bę-
dąca pionierem w dziedzinie wytwarzania energii słonecznej, 
a obecnie jednym z liderów rynku na świecie, stara się wcielać 
tę wizję w życie, działając w obszarach dystrybucji, projekto-
wania i tworzenia systemów Off-Grid.

Ukierunkowanie na klienta
Ścisły kontakt z klientami i profesjonalne wsparcie sprawiają, 
że instalacja naszych systemów PV przebiega gładko i bez-
problemowo. Naszym Kluczowym Partnerom zapewniamy 
dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych, takich jak 
program PV Manager. Oferujemy również kompleksową ob-
sługę klienta przez Portal dla Kluczowych Partnerów oraz 
sklep produktów naszej firmy. Naszym celem jest jak najlepsze 
działanie oraz jak największa wydajność wszystkich kompo-
nentów Twojego systemu PV. 

Innowacyjne produkty
Nasze linie produktów i rozwiązania systemowe wyznaczają 
nowe standardy rynkowe. Wśród takich przełomowych pro-
duktów wymienić należy: moduły z serii IBC EcoLine oraz 
IBC PremiumLine posiadające 25-letnią liniową gwarancję 
wydajności. Nasza inwerter sieciowy IBC ServeMaster gwa-
rantuje najwyższą produktywność i wydajność. 
Nasze systemy montażu IBC TopFix 100 i IBC TopFix 200 są 
łatwe do zainstalowania i pozwalają na zredukowanie czasu 
potrzebnego na montaż o 20% w stosunku do innych syste-
mów tego typu.

Udowodniona jakość
Wszystkie nasze produkty podlegają indywidualnie opraco-
wanym surowym kryteriom kontroli jakości, które w wielu 
przypadkach są bardziej restrykcyjne od standardowo przy-
jętych w wielu dziedzinach. Dokładnie sprawdzamy żywot-
ność i działanie części składowych systemów w naszych 
komorach klimatycznych oraz przy użyciu symulatora pro-
mieniowania Flash wraz ze zintegrowanym pomiarem elek-
troluminescencji. Poza regularnym testowaniem nowo do-
starczanych produktów nasi dostawcy przechodzą kontrole 
przeprowadzane prze niezależne instytucje nadzorujące, jak 
również przez naszych inżynierów.

Pełna odpowiedzialność
Przyjmowanie odpowiedzialności za działania to jedna z na-
szych podstawowych zasad, a kiedy mówimy odpowiedzial-
ność, mamy na myśli zadowolenie naszych klientów oraz 
pracowników, jak również troskę o środowisko naturalne. 
Jesteśmy zaangażowani w wiele projektów przyczyniających 
się do poprawy standardu życia społeczności na całym świe-
cie, a jako członek PV Cycle Association wspieramy recykling 
zużytych modułów. Są to działania, które przyczyniają się do 
redukcji ilości odpadów, wzrostu oszczędności energii i po-
lepszenia standardu życia ludzi na całym świecie. 
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