Siaran Pers

GoodWe Terdaftar Diantara 3 Teratas Pemasok Inverter
Hibrida Global Data dari Wood Mackenzie
Jakarta, 15 Agustus 2022 - GoodWe terdaftar sebagai salah satu dari 3 pemasok
inverter hibrida teratas secara global pada tahun 2021, mencakup sekitar 13%
pangsa pasar global menurut data yang dirilis oleh Wood Mackenzie, otoritas
penelitian energi terkemuka di dunia. Sejak didirikan pada tahun 2010, GoodWe terus
berfokus pada inverter PV dan solusi penyimpanan energi dan telah memperoleh
pijakan yang kompetitif di industri ini.

Terlepas dari pandemi dan gangguan rantai pasokan berikutnya serta lonjakan harga
bahan baku dalam beberapa tahun terakhir, GoodWe terus berinvestasi dalam R&D
(sekitar 8% pendapatan penjualan) dan telah membawa setumpuk inverter
penyimpanan energi berkualitas dan terjangkau ke pasar, meliputi solusi retrofit
single-phase dan three-phase, tegangan tinggi dan tegangan rendah, DC-coupled
dan AC-coupled. Selain itu, berbagai fitur mengesankan yang dibanggakan oleh
produk perusahaan juga menjadikannya pilihan yang disukai di pasar. Misalnya,
semua produk penyimpanan GoodWe terintegrasi dengan fitur Uninterruptible Power
Supply (UPS) yang unik, memungkinkan peralihan otomatis ke mode cadangan
dalam waktu kurang dari 10 ms untuk pasokan daya yang stabil dan andal.
Sementara ketidak seimbangan 100% beban three-phase juga didukung untuk
memberikan solusi ideal untuk variabilitas beban.
Dengan rekam jejak dalam memberikan solusi penyimpanan energi yang efisien dan
andal, GoodWe telah menjadi produsen global utama ESS dan meraih peringkat No.1
di dunia untuk pengiriman inverter hibrida perumahan menurut Wood Mackenzie
pada tahun 2020. Perlu juga disebutkan bahwa GoodWe dianugerahi gelar Most
Efficient Asian Manufacturer oleh Berlin University of Applied Science melalui uji

efisiensi SPI selama 2 tahun berturut-turut dan telah memenangkan TUV Rheinland
“All Quality Matters” Award selama 6 tahun berturut-turut. Semua ini adalah bukti
terbaik dari kemampuan R&D GoodWe dan kualitas produknya secara keseluruhan.
Pangsa pasar penyimpanan energi tenaga surya dalam beberapa tahun terakhir,
telah meningkat karena penyebaran skala besar sistem atap untuk perumahan dan
perusahaan-perusahaan C&I (komersial & industri). Pada tahun 2025, pasar global
solar-plus-storage akan berkembang menjadi 30 GWh, seperti yang diproyeksikan
oleh InfoLink, sebuah perusahaan konsultan terkemuka dunia. Beroperasi di industri
yang menjanjikan seperti itu berarti diperlukan lebih banyak inovasi untuk
memastikan perusahaan dapat mempertahankan posisi yang sangat kompetitif
vis-à-vis operator lain di sektor ini. GoodWe telah mendedikasikan dirinya untuk
secara proaktif mengeksplorasi lebih banyak kemungkinan dalam melayani
pelanggannya. Tahun ini di bulan Juni, perusahaan telah memperkenalkan ke pasar
solusi EcoSmart Home satu atap untuk memenuhi kebutuhan energi rumah yang
terus berubah. Inverter hibrida bertenaga ES G2 yang baru diluncurkan, merupakan
inti dari solusi.

Sebagai salah satu dari 3 pemasok inverter hibrida teratas dunia merupakan
pengakuan atas upaya kolektif perusahaan. GoodWe akan terus memperkuat
komitmennya untuk mendorong masa depan energi cerdas dunia dengan berinovasi
seputar teknologi yang mendukung net-zero, mengamankan rantai pasokan,
menyediakan layanan pra dan purna jual yang matang di seluruh dunia, dan
menghadirkan daya yang bersih dan efisien untuk semua.
Tentang GoodWe
GoodWe adalah produsen solusi penyimpanan energi dan inverter PV terkemuka di
dunia dan terdaftar sebagai perusahaan terbatas publik di Bursa Efek Shanghai
(Kode Saham: 688390).
Dengan pengiriman akumulatif lebih dari dua juta inverter dan pemasangan 35GW di
lebih dari 100 negara dan wilayah, inverter surya GoodWe telah digunakan di atap

perumahan dan komersial, sistem skala industri dan utilitas dan berkisar dari 0,7kW
hingga 250kW. GoodWe memiliki lebih dari 3600 karyawan yang berlokasi di lebih
dari 20 negara yang berbeda dan dianggap sebagai inverter penyimpanan No.1
Global oleh Wood Mackenzie pada tahun 2020.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi goodwe.com atau hubungi:
Candice, Email: qing.zhu@goodwe.com

