
Dành cho thị trường điện năng 
lượng mặt trời áp mái tại Việt 
Nam: Hệ thống mái nhà dân và 
khu thương mại - công nghiệp. 

https: // www.jinkosolar.com/vn

Theo dõi trang facebook của chúng tôi để 
nhận những thông tin mới nhất.
https://www.facebook.com/JinkosolarVietnam/

JinkoSolar Vietnam:
 vietnam@jinkosolar.com



Khi dân số thế giới tăng lên, nhu cầu năng lượng cũng tăng vọt. Trong nỗ 
lực đáp ứng nhu cầu trên, điều tối quan trọng là phải cung cấp các nguồn 
năng lượng sạch không đe dọa nguồn không khí mà chúng ta hít thở và 
các nguồn tài nguyên khác.
 
Năng lượng mặt trời có thể cung cấp một giải pháp sạch, hiệu quả và lâu 
dài. Khi công nghệ năng lượng mặt trời đã hoàn thiện, thách thức là phải 
khai thác năng lượng mặt trời bằng phương pháp đáng tin cậy và hiệu quả 
nhất về chi phí để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nhiều thập kỷ tới. 
Tại JinkoSolar, chúng tôi sở hữu thành tích đã được minh chứng với vai 
trò là đối tác lý tưởng trong việc sản xuất pin mặt trời tốt nhất và cung cấp 
dịch vụ vượt trội so với các đối thủ trên tiến trình trở thành thương hiệu pin 
mặt trời được lựa chọn nhiều nhất trên thị trường.

Một nhà sản xuất pin mặt trời lý tưởng sẽ cung cấp ba thuộc tính chính là 
sản phẩm chất lượng, hiệu suất hoạt động và cam kết hỗ trợ vô điều kiện 
với khách hàng.
Nhiều nhà sản xuất ngày nay chỉ cung cấp một hoặc hai lợi thế này; chỉ 
JinkoSolar mang đến cả ba.
Chúng tôi sở hữu các cơ sở sản xuất hiện đại, tiên tiến trên toàn cầu, nơi 
tạo ra các sản phẩm đáng tin cậy, đẳng cấp thế giới với kỷ lục về chất 
lượng tuyệt hảo. Chúng tôi cũng có tỷ lệ giao hàng đúng hạn gần như 
hoàn hảo và ban lãnh đạo quyết tâm giữ vững vị thế là đối tác luôn cam 
kết với khách hàng trong suốt vòng đời 25 năm của các dự án năng lượng 
mặt trời. Nói một cách đơn tinh thể giản, chúng tôi là số 1.
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NHỮNG 
CON SỐ

Tấm siliconVận chuyển

•  Độ tin cậy được kiểm chứng

•  

•  

Tỷ lệ giao hàng đúng hạn 99,9%

Dịch vụ không đổi

Tế bào quang điện Lắp ráp

Dịch vụ Tinh thể

quang năng được triển 
khai trên toàn cầu

Có 85 Ngân hàng đã phê duyệt
 JinkoSolar trên toàn cầu.

Tỉ lệ giao hàng đúng hạn 99,9% 
tại Việt Nam

85
99.9% 

NYSE:JKS 

THÁNG 1 NĂM 2020

THÁNG 7 NĂM 2020

Ngày 8 tháng 11 năm 2018

NGÀY 3 THÁNG 6 NĂM 2019

WORLD 
RECORDS

 Đứng đầu Bảng điểm độ tin cậy
 về pin mặt trời của Tổ chức đăng 
kiểm DNV-GL. 

JinkoSolar là công ty hàng đầu toàn cầu trong ngành, được 
niêm yết công khai trên Sàn giao dịch Chứng khoán New 
York (NYSE) năm 2010 và là nhà sản xuất pin mặt trời 
được lựa chọn cho các nhà phát triển, các hợp đồng tổng 
thầu EPC, các nhà lắp đặt và các nhà quản lý tài chính. 
Quy trình sản xuất tích hợp theo chiều dọc, ổn định tài 
chính và hiệu quả hoạt động của chúng tôi đã tạo ra kết 
quả vượt trội so với đối thủ.

Chúng tôi đã tái định nghĩa thế nào là một công ty năng lượng mặt trời tích hợp 
theo chiều dọc. Điều đó có nghĩa là bắt đầu hoàn thành quy trình sản xuất nội bộ 
mọi thứ từ việc tạo thỏi silicon, cắt mỏng tấm wafer và sản xuất tế bào quang điện, 
pin mặt trời, khung, đầu nối và hộp nối. Nhưng tại JinkoSolar, chúng tôi còn tích 
hợp vào cơ cấu của mình cam kết giao hàng đúng hạn, dịch vụ hàng đầu và độ tin 
cậy sản phẩm bỏ xa đối thủ. Mỗi bộ phận đều đảm bảo rằng chúng tôi luôn kết nối 
đầy đủ với khách hàng và luôn đáp ứng nhu cầu khách hàng.

55

JinkoSolar đã vượt qua chương 
trình kiểm soát chất lượng cao cấp.

Phá kỷ lục thế giới về hiệu 
suất tế bào quang điện PERC 
đơn tinh thể loại P

Phá kỷ lục thế giới về hiệu suất 
tế bào quang điện loại p và loại 
N cũng như hiệu suất tế bào 
quang điện PERC đơn tinh thể

Phá kỷ lục thế giới về hiệu suất tế 
bào quang điện loại P và loại N

Phá vỡ kỷ lục thế giới về hiệu 
suất tế bào quang điện loại N

 #1 Pin mặt trời bán 
chạy nhất thế giới 
kể từ năm 2016. 
#1 Thị phần số 1 tại 
Việt Nam

2,8GW pin mặt trời đã 
được giao hàng cho các 
dự án tại Việt Nam 

  Được xếp hạng là nhà sản 
xuất cấp 1 của Bloomberg 

 Được niêm yết 
công khai trên 
NYSE từ năm 
2010 

KHÔNG CHỈ LÀ 
NHÀ SẢN XUẤT

2.8



Các đối tác phân phối và Kho 
hàng trên toàn quốc   

Mạng lưới của JinkoSolar  

Đối tác phân phối

Kho hàng

Có mặt trên toàn thế giới   

Hiện diện trên toàn cầu  

Dịch vụ vận chuyển trên toàn thế giới của chúng tôi đảm bảo cho pin mặt trời được giao đúng 
hạn và nguyên trạng. JinkoSolar phân phối các sản phẩm năng lượng mặt trời, kinh doanh các 
giải pháp và dịch vụ cho cơ sở khách hàng toàn cầu và đa dạng từ dân cư, thương mại đến dịch 
vụ công ở Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Vương quốc Anh, Chile, Nam Phi, Ấn Độ, 
Mexico, Brazil, Hoa Kỳ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, các 
quốc gia và khu vực khác. JinkoSolar đã xây dựng một chuỗi giá trị sản phẩm năng lượng mặt 
trời tích hợp theo chiều dọc, với công suất tích hợp mỗi năm đạt 17,5 GW cho tấm wafer đơn, 
10,6 GW cho tế bào quang điện và 16 GW cho pin mặt trời, kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Chúng tôi sở hữu hơn 15.000 nhân viên tại 7 cơ sở sản xuất trên toàn cầu, 14 công ty con ở 
nước ngoài tại Nhật Bản (2 công ty), Hàn Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Ý, Thụy Sĩ, 
Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Chile và Úc, cùng các đội ngũ kinh doanh ở Trung Quốc, Vương quốc 
Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bulgaria, Hy Lạp, Ukraine, Jordan, Ả Rập Saudi, Tunisia, Maroc, 
Kenya, Nam Phi, Costa Rica, Colombia, Panama, Kazakhstan, Malaysia, Myanmar, Sri Lanka, 
Thái Lan, Việt Nam , Ba Lan và Argentina.

Florida, USA
 Văn phòng bán hàng
 Cơ sở sản xuất Yuhuan, China

Xinjiang, China

Leshan, China

Florida, USA

Yuhuan, China
Bao Long Solar Energy Co., Ltd
No.10, Nguyen Van Dung Street, Ward 06, Go Vap 
District, Ho Chi Minh City
BaolongSolarenergy@gmail.com

LONG TECH TRADING AND TECHNICAL 
COMPANY LIMITED
No.96 Pham Phu Tiet, Khue Trung ward, Cam Le District, 
Da Nang City
Ceo.longtech@gmail.com

SOLAR TOP Co., Ltd
LK21-8, Van Khe Urban Area, Ha Dong District, Hanoi City
hungnk@solartop.vn

INTEKCOM JOINT STOCK COMPANY
No.12, 259/9 lane, Vong Street, Dong Tam ward, Hai 
Ba Trung district, Hanoi City
minhvt@intekcom.vn

TFE Renewable Energy Co., Ltd
No. 614 Nui Thanh Street, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau 
District, Da Nang City
nhandt@tfe-energy.com

504 Consulting and Construction Company Limited

242/1 Dien Bien Phu, Thanh Khe district, Da Nang City
Hongtuantv504@gmail.com

TONA SYNTEGRA SOLAR JSC
The Manor 2, 91 Nguyen Huu Canh St, Binh Thanh District, 
Ho Chi Minh City
info@tss-solar.com

SOLARWATT ENERGY COMPANY LIMITED
20A Pham Van Dinh Street, Thang Nhat Ward, Vung 
Tau City
Chien.hoang@solarwatt.com

Vietnam Solar Power EPC
No.63 Truong Cong Hy, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, 
Da Nang City
contact@epcsolar.vn

Solar Z Power Investment Joint Stock Company
No 11 Street 36, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Thuongnh@solarz.vn

Vietnam Energy Technology & Trading JSC
Tang 3, toa nha Vinh Quang, KDT Tay Nam Linh Dam, 
Phuong Hoang Liet, Quan Hoang Mai, Tp. Ha Noi
duongnq@vengy.vn

VAN TIN DAT COMPANY LIMITED
K004 Lo K, Tang 1, Khu dan cu City Land, 99 Nguyen Thi 
Thap, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh pho Ho Chi Minh
xiaoling@fxpower.com.cn

SUNRISE DANA SOLAR ENERGY LIMITED COMPANY
No.03, Phan Lang 17 Street, Thanh Khe District, Da 
Nang City
annt@dnhsolar.com

1 kho hàng tại thành phố Đà Nẵng 1 kho hàng tại tỉnh Đồng Nai

Global Energy Technology Joint Stock Company
80/2 Yen The Str, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City          
john@globalenergy.vn



Cheetah HC 72M

Tính năng chính

Hiệu suất chuyển đổi điện năng của mô-đun cao hơn (lên tới 20.45%) nhờ vào  cấu 
trúc half-cell (đặc tính điện trở thấp).

Hiệu suất cao

Hiệu quả trong điều kiện bức xạ mặt trời yếu

Được chứng nhận chịu được tải trọng gió (2400 Pascal) và tải trọng tuyết (5400 Pascal).

Chống chịu thời tiết cực đoan

Được TUV NORD chứng nhận có khả năng chống chịu môi trường nhiễm amoniac 
và sương muối  cao.

Độ bền cao trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt

Tế bào quang điện với 5 thanh dẫn

PID RESISTANT

Sử dụng tấm kính cao cấp và kỹ thuật tiên tiến tạo vân trên bề mặt tế bào quang điện, 
đảm bảo  hiệu suất vượt trội trong môi trường bức xạ ánh sáng yếu.

Khả năng kháng PID ưu việt làm hạn chế suy thoái công suất cho sản xuất ở quy 
mô lớn

Kháng PID

Tế bào quang điện 5 thanh dẫn, áp dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu  suất 
 của mô-đun, cho kiểu dáng đẹp hơn, là sự lựa chọn hoàn hảo cho lắp đặt  áp mái.

Thông số kỹ thuật
Loại cell 
Số lượng cell 

Kích thước

Khối lượng

Mặt kính

Khung
Hộp đấu nối

Dây cáp đầu ra

Mono PERC 158.75×158.75mm

144 (6x24)

2008x1002x30mm 

Nhôm Alloy Anode hóa

IP67 

18.5 kg (40.8 lbs)

3.2mm Sơn chống phản xạ
Kính cường lực gia nhiệt

Tiêu chuẩn TUV 1x4.0mm2
(+)290mm, (-)145mm hoặc Tùy chỉnh

25 năm Bảo hành khấu hao công 
suất tuyến tính

12 năm Bảo hành sản phẩm 

390-410W



Cheetah Plus HC 78M

Tính năng chính

Hiệu suất chuyển đổi điện năng của mô-đun cao hơn (lên tới 20.45%) nhờ vào  cấu 
trúc half-cell (đặc tính điện trở thấp).

Hiệu suất cao

Hiệu quả trong điều kiện bức xạ mặt trời yếu

Được chứng nhận chịu được tải trọng gió (2400 Pascal) và tải trọng tuyết (5400 Pascal).

Chống chịu thời tiết cực đoan

Được TUV NORD chứng nhận có khả năng chống chịu môi trường nhiễm amoniac 
và sương muối  cao.

Độ bền cao trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt

9 thanh dẫn thay cho 5

PID RESISTANT

Sử dụng tấm kính cao cấp và kỹ thuật tiên tiến tạo vân trên bề mặt tế bào quang điện, 
đảm bảo  hiệu suất vượt trội trong môi trường bức xạ ánh sáng yếu.

Khả năng kháng PID ưu việt làm hạn chế suy thoái công suất cho sản xuất ở quy 
mô lớn

Kháng PID

Hệ thống 9 thanh dẫn làm giảm khoảng cách giữa các thanh dẫn và mạng  lưới finger, 
giảm tổn thất điện năng và mang lại công suất cao hơn.

Thông số kỹ thuật
Loại cell 
Số lượng cell 

Kích thước

Khối lượng

Mặt kính

Khung
Hộp đấu nối

Dây cáp đầu ra

Mono PERC 158.75×158.75mm

156 (6x26)

2166x1002x35mm

Nhôm Alloy Anode hóa

IP67 

24.0kg

3.2mm Sơn chống phản xạ
Kính cường lực gia nhiệt

Tiêu chuẩn TUV 1x4.0mm2
(+)290mm, (-)145mm hoặc Tùy chỉnh

25 năm bảo hành khấu hao công suất

12 năm Bảo hành sản phẩm 

430-450W

ện, 



Tiger Mono-facial

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

  Suy hao năm đầu 2%
  Suy hao hằng năm 0.55% 

Tuổi thọ phát điện cao hơn

Ngăn ngừa các hư hỏng vật lý: vi nứt, gãy cell một cách hiệu quả

Đã được chứng nhận chịu được tải trọng gió 2400 Pascal và tải trọng tuyết 5400 Pascal

Độ bền rất cao trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt

9 thanh dẫn thay cho 5

Với 9 thanh dẫn trên mỗi cell, sử dụng thanh dẫn dạng sợi tròn đảm bảo ngăn ngừa hiệu 
quả hiện tượng vi nứt, gãy cell xảy ra trong quá trình vận chuyển, thi công.

12 năm bảo hành sản phẩm
25 bảo hành khấu hao công suất tuyến tính

Chế độ bảo hành tốt nhất

Hệ thống 9 thanh dẫn làm giảm khoảng cách giữa các thanh dẫn và mạng  lưới finger, 
giảm tổn thất điện năng và mang lại công suất cao hơn.

Thông số kỹ thuật
Loại cell 
Số lượng cell 

Kích thước

Khối lượng

Mặt kính

Khung
Hộp đấu nối

Dây cáp đầu ra

Đơn tinh thể loại P

156 (2×78)

2182×1029×35mm (85.91×40.51×1.38 inch)

Hợp kim Nhôm - Alloy

IP67 

25 kg (55.12 lbs)

3.2 mm,Sơn chống phản quang,Độ trong suốt cao, 
hàm lượng sắt thấp, kính cường lực gia nhiệt

Tiêu chuẩn TUV 1x4.0mm2

(+)290mm, (-)145mm hoặc Tùy chỉnh

25 năm bảo hành khấu hao công suất

12 năm Bảo hành sản phẩm 

455-475 W

00 Pascal

ghiệt

ngăn ngừa hiệu
ng.

Công nghệ TR và cấu trúc Half cell nhằm loại bỏ khoảng trống không cần thiết giữa 
các cell để tăng hiệu suất phát điện (Lên đến 21.16% ở module một mặt)

Công nghệ TR + Half Cell

 
 
 

POWER  YIELD  

 
 
 

25 year  



TIÊN PHONG TRONG HÀNH 
ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU. 
Biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề cấp bách nhất trên toàn cầu. Năng lượng và 
cách chúng tôi tạo ra năng lượng giữ vai trò trọng tâm trong việc cam kết hành động để 
hướng tới tính phát triển bền vững và giảm thải carbonic.
Trong số tất cả các công ty năng lượng tái tạo hiện nay, JinkoSolar là công ty duy nhất 
có kinh nghiệm trong việc đóng góp và dẫn đầu cuộc đối thoại toàn cầu về chuyển đổi 
năng lượng.

Trên thực tế, JinkoSolar là nhà sản xuất pin mặt trời đầu tiên tham gia RE100 và EP100, 
hai sáng kiến xanh tập hợp các công ty có ảnh hưởng nhất trên thế giới cam kết sử 
dụng 100% năng lượng tái tạo và tăng hiệu suất - giảm nguồn lực. Bên cạnh đó, chúng 
tôi còn là thành viên của Nhóm B20 Taskforce trong 6 năm liên tục và được mời phát 
biểu trong Hội nghị thượng đỉnh về hành động vì khí hậu của LHQ 2019, Chương trình 
Môi trường LHQ, Diễn đàn Kinh tế Thế giới và nhiều hội nghị toàn cầu khác.
Các công ty có ảnh hưởng nhất trên thế giới cam kết sử dụng 100% năng lượng tái tạo.

Trách nhiệm xã hội


