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1. Tổng quan công ty
Tên công ty: Công ty Cổ Phần Leaptonenergy
Đại Chỉ:

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa Nhà Tosei, Số 1-2-1 Khu Phố Aioi, Quận Trung Tâm,
Thành Phố Kobe, Tỉnh Hyogo, Nhật Bản.
Chi nhánh: Tầng 6, Tòa nhà Shinsan, Số 10-5-3 Shinbashi, Quận Cảng, Tokyo, Nhật Bản.

Thành lập: Tháng 7 năm 2012
Vốn điều lệ: 499.990.000 Yên

Thành viên của Hiệp hội năng lượng điện mặt trời Nhật Bản JPEA

Leaptonenergy là nhà sản xuất tổng hợp hệ thống,
hỗ trợ tổng thể giải pháp năng lượng điện mặt trời.
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2. Lĩnh vực kinh doanh
Chế tạo, sản suất và kinh doanh
Tấm pin năng lượng mặt trời

Phát triển và kinh doanh hệ thống
năng lượng mặt trời dành cho công
nghiệp và hộ gia đình

Kinh doanh đất, quản lý nhà máy phát
điện, xây dựng nhà máy phát điện do
chính công ty sở hữu

Chế tạo, sản xuất và kinh doanh
khung giá đỡ, cọc trụ và thiết bị
xung quanh khác như

Bảo hành, bảo hiểm,
sửa chữa và dịch vụ chăm sóc sau bán hàng.

Vì là nhà sản xuất Nhật Bản nên sản phẩm có chất lượng và sự tín nhiệm cao, cộng với việc dựa
trên cơ chế hỗ trợ độc lập và sản xuất đồng bộ của chính công ty, mà giảm được giá thành. Đây
là điểm mạnh đang được công ty chúng tôi phát triển kinh doanh.
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3.Cơ sở của Leaptonenergy
Trụ sở chính Kobe ( Thành phố Kobe, Tỉnh Hyogo)

Chi nhánh Tokyo, (Quận Cảng, Tokyo)

Kho ở Kobe ( 3 kho)

Văn phòng Thượng Hải
(Thượng Hải,Trung Quốc)

Kho ở Funabashi
Kho ở Tỉnh Aichi

Cơ sở nghiên cứu, thiết kế sản phẩm
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4.Sản Phẩm
Tấm pin năng lượng mặt trời của Leaptonenergy, là sản phẩm chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế,
và có khả năng sản xuất với số lượng lớn, không chỉ đảm bảo về mặt chi phí mà về hiệu suất phát điện
với độ bền bỉ.

LP182*182-M-72-MB

LP210*210-M-66-MH

LP182*182-M-78-MH

LP182*182-M-72-MH

LP182*182-M-66-MH

LP182*182-M-60-MH

Việc đưa vào sử dụng Haftcell, là tế bào quang điện Cell được cắt giảm ½ kích thước so với trước đây,
giúp giảm điện trở của Cell xuống, giảm được sự tiêu hao điện. Vì thế mà hiệu suất phát điện và sản lượng
phát điện cũng được tăng lên.
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5.Tấm pin năng lượng mặt trời
Nhà máy sản xuất tấm pin
(Thành phố Thường Châu, Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc)

Tháng 1 năm 2021, chúng tôi đã khánh thành nhà máy mới, bắt đầu hoạt động sản xuất, nâng quy mô sản lượng sản xuất trong năm đạt 1,5 GW.
Nhà máy sử dụng những trang thiết bị được tự động hóa tiên tiến nhất, nhất quan từ những Cells để thực hiện chế tạo ra những
Mô-đun có chất lượng cao nhất.
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6.Chất lượng cao đã nhận chứng nhận quốc tế
Tấm pin Năng lượng mặt trời của chúng tôi, không chỉ trong nước mà cũng đã và đang nhận nhiều chứng nhận từ rất
nhiều cơ quan quốc tế ở nước ngoài.

TÜV-NORD Một cơ quan kiểm định được chính phủ Đức phê duyệt, dựa
trên các tiêu chuẩn quốc gia. Các tấm pin NLMT của chúng tôi được kiểm
tra trong môi trường khắc nghiệt của nhiệt độ cao, độ ẩm cao và điện áp
cao và giải quyết được các thử nghiệm độ bền của hiện tượng PID, thử
nghiệm ăn mòn phun sương muối. Chứng nhận được chấp nhận trên thế
giới với sự an toàn và chất lượng cao.

Chứng nhận an toàn
Quy cách IEC
Chứng nhận an toàn
ăn mòn phun sương
muối
Kiểm tra PID
Chứng nhận khí
Amoniac

IEC 61730-1

IEC 61215-1-1

IEC 61730-2

IEC 61215-2

IEC 61215-1

IEC 61701

※Ngoại trừ khu vực có ảnh hưởng sương muối nghiêm trọng
( Trong khoảng cách 500m từ ven biển)

Giải quyết được ở các điều kiện dưới đây.

Để khách hàng yên tâm sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời một cách an toàn và
hiệu suất , chúng tôi đã nhận đánh giá cao về sự kiểm chứng của Cơ quan chứng
nhận của Nhật Bản, (Chemitox) về tính an toàn trong khả năng chống gây giật điện,
gây hỏa hoạn, sự tín nhiệm mang tính lâu dài, hiệu năng cơ bản, và tính bền bỉ đối
với nhiều môi trường tự nhiên khác nhau.

Điện áp tải

1000V

Độ ẩm

85％

Nhiệt độ

60℃

Thời gian
chịu đựng

96giờ
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7.Điểm mạnh của Leaptonenergy
1．Đề xuất,tư vấn hệ thống năng lượng mặt trời một cách tổng thể
2．Chất lượng cao đã nhận các chứng nhận quốc tế
3．Sao lưu toàn bộ nội dung hỗ trợ trọn vẹn đầy đủ
4．Hỗ trợ nhanh chóng với nhiều thành tích thực

5．Dịch vụ chăm sóc sau bán hàng.
Bảo hành 15 năm sản phẩm,
Bào hành 25 năm công suất.
Tham gia bảo hiểm bên thứ 3

Bảo hiểm bên thứ 3
Để đảm bảo, là hàng mang tính được bảo hành
cao hơn, chúng tôi đã thông qua công ty bảo
hiểm là cơ quan đại diện bên thứ 3, nên hàng
đảm bảo được bảo hành cùng lúc 2 lần.

・Bảo hiểm chất lượng sản phẩm.
・Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm.
・Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường hàng hóa.
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8.Dự án lắp đặt thực tế
1.8MW Tỉnh YAMAGUCHI

51.84kW Tỉnh HYOGO

2MW Tỉnh MIYAGI

495kW Tỉnh CHIBA

1MW Tỉnh HYOGO

207.36kW Tỉnh HYOGO
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Ghi chú
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Leapton Energy Co.,Ltd
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa Nhà Tosei, Số 1-2-1 Khu Phố Aioi, Quận Trung Tâm,
Thành Phố Kobe, Tỉnh Hyogo, Nhật Bản.
Chi nhánh: Tầng 6, Tòa nhà Shinsan, Số 10-5-3 Shinbashi, Quận Cảng, Tokyo, Nhật Bản.

http://www.leaptonenergy.jp/

