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RAKAMLARLA
FIRST SOLAR

17 GW+

DÜNYA ÇAPINDA SATIŞ

%16,9+
PANEL VERİMLİLİĞİ

%99

SANTRAL EMRE AMADELİK
ORANI 5GW+ İZLENEN

~14,5 MİLYAR $
FIRST SOLAR TARAFINDAN
SAĞLANAN PROJE FİNANSMANI

3 MİLYAR $
2016 GELİRİ

~5.400

DÜNYA ÇAPINDA ÇALIŞAN

First Solar, gelişmiş modül ve sistem teknolojisinin kullanıldığı fotovoltaik (PV) solar
sistemlerinin önde gelen küresel üreticilerinden biridir. Kararlı bir inovasyonla, fosil yakıt
kaynaklı elektrik üretimine maliyet açısından cazip bir alternatif olan güneş enerjisi
sunularak, önemli bir dönüm noktasına ulaşılmıştır. First Solar, modül satışlarından
anahtar teslim elektrik santrallerine kadar pek çok alanda, temiz ve yenilenebilir enerji
üretimi için güvenilir, dünya standardında bir ortaktır.

Kanıtlanmış Enerji Avantajı ile Yüksek Verimli Teknoloji
First Solar’ın alanında kanıtlanmış teknolojiye sahip yüksek verimli modülleri; üst düzey
verimlilik, daha fazla enerji üretimi ve uzun süreli dayanıklılık sağlayarak silikon bazlı
modüllere göre net bir avantaj sunmaktadır. Etiketindeki watt başına, rakip teknolojilere
kıyasla %7,5’e kadar daha fazla enerji sağladığı ve güvenli tesis performansı gösterdiği
kanıtlanmış olan First Solar teknolojisi; tesisin ömrü boyunca daha fazla enerjiyi daha
istikrarlı şekilde üretmesini sağlamaktadır.

Kârlı Büyüme ve İstikrar
17 GW’ın üzerinde satış rakamlarına ulaşmış modülleri ile First Solar, ekonomik istikrar ve
üretim başarısı açısından kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir. Bir proje ortağı olarak, müşterilerinin ve stratejik ortaklarının kârını en yüksek seviyeye çıkarmak için günümüzde PV
santrallerinin nasıl geliştirildiği, finanse edildiği, tasarlandığı, inşa edildiği ve işletildiği
konusunda kapsamlı bir uzmanlık sunmaktadır.

Küresel Liderlik
• SEKTÖRDE TARİHTEKİ EN BÜYÜK YENİLENEBİLİR

• ORTADOĞUDA GÜNEŞ ENERJİSİ İÇİN YENİ

YATIRIM BONOSU

KIYAS

Topaz Güneş Santrali | 550MW AC | Kaliforniya, ABD

DEWA | Faz 1, 13MW AC |Faz 2, 200MW First
Solar modülleri tedarik edilmiştir Dubai, BAE.

• GELİŞMİŞ TESİS KONTROLLERİ VE TAHMİNLEME

SAYESİNDE GÜVENLİ TOPLU GÜÇ ÜRETİMİ
Agua Caliente| 290MW AC | Arizona, ABD

• SU ARITMA TESİSİ ENERJİ İHTİYACININ

KARŞILANMASI
Greenough River | 10MW AC | Geraldton, Avustralya

• HİNDİSTAN’DA GÜN GEÇTİKÇE ARTAN

MEVCUDİYET
First Solar Tarafından Tedarik Edilen 1 GW

• ABD PAZARINDA BÜYÜME
Güneydoğu ABD’de 1 GW Modül Satışı
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Güneş Enerjisi Alanındaki İnovasyonun Tarihi
First Solar, çok kristalli silikon teknolojisinden üç kat daha hızlı verimlilik artışı sağlayan inovasyonunu sürdürerek tüm PV
üreticilerine AR-GE yatırımları konusunda öncülük etmektedir. İnce film hücrelerin dönüştürme verimliliği (%22,1) ve
modüllerin dönüştürme verimliliği (%18,6 açıklık) açısından dünya rekorunu elinde tutmaktadır.
ENERJİ YOĞUNLUK AVANTAJI | FIRST SOLAR İLE C-SI KARŞILAŞTIRMASI
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Minimum Çevresel Etki
First Solar teknolojisi ile, 25 yılı aşkın süredir karbon salınımına veya hava kirliliğine
neden olmadan temiz elektrik üretilmektedir. İnovatif üretim süreçlerimiz, piyasadaki
diğer modüllere göre en küçük karbon ayak izine, yaşam döngüsü açısından en düşük
oranda su kullanımına ve en hızlı geri ödeme süresine sahiptir.
Teknolojilerimiz seviyelendirilmiş elektrik maliyetini (LCOE) düşürmekte, enerji verimini
artırmakta ve istikrarlı ve güvenilir şebeke entegrasyonu sağlamaktadır. Kapsamlı PV
enerji çözümlerimiz günümüzün enerji ihtiyaçlarını ele almakta; dayanıklı, sürdürülebilir ve
kârlı güneş enerjisi çözümleri sağlamaktadır.

First Solar
modülleri, dayanıklı,
sürdürülebilir ve
kârlı güneş enerjisi
çözümleri sağlar.

Dünya Standartlarında Geri
Dönüşüm Çözümleri
First Solar, PV elektrik santrali ve modül sahiplerinin,
modül kullanım ömrü (EOL) sonunda geri dönüşüm
yükümlülüklerini kolay, düşük maliyetli ve duyarlı bir
şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmak adına uygun
geri dönüşüm çözümleri sunmaktadır.
First Solar’a ait son teknoloji geri dönüşüm tesisleri, tüm
fabrikalarda çalışır durumdadır ve yüksek geri kazanım
oranlarına ulaşmaktadır. Yarı iletken malzemenin
%90’ından fazlası yeni modüllerde; camın %90’ı ise yeni
cam ürünlerde tekrar kullanılabilmektedir. First Solar’ın
PV kullanım ömrü ve geri dönüşüm alanında uzun süredir
devam eden liderliği, sistem sahiplerine tesislerinin
sağlam ve küresel standartlara uygun bir şekilde yönetileceği konusunda güven vermektedir.

First Solar PV Modülü Geri Dönüşüm Teknolojisi
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