


Propell ing the
transformation
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Since its founding 20 years ago, LONGi has been deeply involved
in the photovoltaics industry and has continuously promoted its
breakthrough innovations.

Every LONGi’s successive technological innovation had brought
about an industrial transformation.

LONGi believes that the value of every innovation lies in real
world applications. With scale, volume production of the product
delivers true value. LONGi is committed to delivering maximum
value for our global partners and customers.
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LONGi roadmap industry benchmark
Desde o PERC monocristalino padrão até o PERC monocristalino, passando pela tecnologia bifacial PERC P-Type e o padrão M6 (166mm) de wafer com 
tecnologia dopada com gálio, o novo produto da LONGi lidera a transformação da indústria fotovoltaica e se torna uma nova referência para toda a
indústria.

Participação no mercado
Glogal de Monocristalinos90% ■ Mono  ■ Poly

2015 2016 2017 2018 2019 2020
(estimated)

Global market share of crystalline solar product
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Leading LCOE, percebendo o valor de
inovação tecnológica na produção em volume
LONGi insiste em métodos baseados em pesquisa para alcançar avanços na indústria e promover rapidamente a comercialização das inovações.

Mono technology
Mudando o padrão da indústria com a 

tecnologia monocristalina

Mono PERC technology
O o início do módulo de baixa

atenuação e alta eficiência.

Bifacial power generation 
technology

Abre mais cenários de aplicação.

M6 larger size wafer
Conduz a indústria a uma nova era 
de 450W+ de ultra-alta potência

LONGi Capacity

Monofacial applications ($ cent/kWh)
Bifacial applications ($ cent/kWh)

-32%
LCOE

Data source: ITRPV.
*LCOE calculation: 1500kWh/kWp first-year power generation for monofacial (bifacial gain: 8%);
80% debt with 4% interest rate; 2% discount rate; 20-year straight line depreciation.
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Shaping the future.
Once again.

Maior potência, menor LCOE
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Especificações
do produto
540W LR5-72HBD

2256m
m

1133mm

540W 21%+

￮ wafer M10 com tecnologia
dopada com gálio.

￮ Tecnologia de célula P-PERC

￮ Half-cut cell com multi-busbars

￮ Formato de 72 céuluas

Power output
￮ Voc: 49.5V

￮ Imp: 13.0A

￮ Coeficiente de 
temperatura: -0.35%/℃

￮ Peso: 32.3kg

Module efficiency
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Lowest LCOE solutions
Para usinas de larga escala
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Lowest LCOE solutions para usinas de larga escala

Menor custo logístico
• Otimiza o uso do espaço de 

contêineres no transporte.

• Custos logísticos 10% mais
baixos do que os produtos
convencionais.

Melhoria na capacidade
do Sistema

Combinado com inversores string, 
Redução no custo do Watt em AC

Redução no custo de 
equipamentos e materiais
• O Hi-MO 5 permite maior potência por 

string, reduzindo significativamente as 
estruturas, a fundação e estacas, 
cabos, a combiner box e o custo do 
terreno. Redução de custo de 

mão de obra
• Reduzir os custos de instalação

de módulos, cabos, etc.

Geração de Energia
• Alta potência do módulo e 

excelente desempenho de geração
de energia sob baixa luminosidade.

• Baixo coeficiente de temperatura.

• Ganho real de geração de energia
do módulo bifacial.

• Garantia de potência líder na
indústria.
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Análise do BOS (Balanço do Sistema): cenário 01
Localização: Jiuquan, China. Instalação solar de 100MWdc com inversores centrais de 1500V, cada subarranjo solar padrão com um 
transformador de 3125kVA, e uma relação DC-AC de 1,2 para diferentes tipos de módulos solares.

Product 158.75, 72C 163.75, 78C 210, 50C 72C

Power 410W 465W 495W 540W

No. of Module/ String 27 25 26 27

Power / String 11.07kW 11.625kW 12.87kW 14.58kW

BOS

Mounting system Reference -3.1% -6.0% -8.1%

Combiner box Reference -6.7% -13.4% -26.8%

Cable Reference +0.5% -7.2% -9.3%

Labor Reference -8.66% -13.91% -20.9%

Land Reference -2.8% -3.6% -5.3%

Total BOS Reference -1.2% -2.6% -4.1%

LCOE Reference -0.6% -1.0% -2.9%

BOS analysis
(Fixed-tilt racking with 4L solar modules -21℃ for design lowest temperature, 110kV utility grid voltage)

*Considering difference in power degradation warranty but not the difference in bifacial energy yield.

Labor cost

Land cost

BOS cost
BOS

LCOE

-20.9%

-5.3%
-4.1%
-2.9%
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Análise do BOS (Balanço do Sistema: cenário 02
Localização: Qatar, Oriente Médio. Instalação solar de 100MWdc com inversores centrais de 1500V, cada subarranjo solar padrão com um 
transformador de 6250kVA, e uma relação DC-AC de 1,06 para diferentes tipos de módulos solares.

Product 163.75, 78C 210, 50C 72C

Power 465W 495W 540W

No. of Module/ String 28 29 30

Power / String 13.02kW 14.355kW 16.2kW

BOS

Mounting system Reference 5.0% 5.7%

Combiner box Reference 9.0% -18.2%

Cable Reference -11.2% -18.4%

Labor Reference -5.2% -10.6%

Land Reference -1.1% -4.9%

Total BOS Reference -1.0% -2.9%

LCOE Reference -0.5% -2.4%

BOS analysis
(Horizontal single-axis tracker with 2P solar modules, 

9.8℃ for design lowest temperature, 132kW utility grid voltage.)

*Considering difference in power degradation warranty but not the difference in bifacial energy yield.

Labor cost

Land cost

BOS cost
BOS

LCOE

-10.6%

-4.9%
-2.9%
-2.4%
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Outstanding design
Aplicações confiáveis no mundo real
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Smart soldering
Improved packing density, reliability and conversion efficiency

A tecnologia Smart soldering da LONGi utiliza fitas segmentadas integradas. A seção triangular maximiza a captura de luz enquanto a seção plana conecta de 
forma confiável a célula com espaço reduzido. A tecnologia Smart soldering reduz a tensão de tração da célula em 20%, permitindo maior confiabilidade.

Redução
de Espaço 2/3 Redução

na tração 20% Ganho de 
Eficiência do 

módulo
0.3%

micro-gap

normal gap

0.6mm gap

2.0mm gap

Cell

Integrated
Segmented ribbon

Cell

Round ribbon
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Gallium-doped technology
Módulo P-type com o menor LID
Os produtos LONGi utilizam células PERC dopadas com gálio.

Melhor desempenho da LID com geração de energia estável e de longo prazo.

≤2%
Degradação no 1º ano

Leading power warranty

-0.45%
Degradação linear anual

após o 1º ano
year

■ Bifacial module ■Monofacial module
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Double-glass with frame
The strongest bifacial module
O Hi-MO 5 usa o double-glass bifacial com estrutura que proporciona uma resistência excepcional para uma maior capacidade de carga.

Qualificado para carga estática de 5400Pa na frente quando não há viga transversal na parte de trás do módulo (como mostrado na figura).

Evita a perda de sombra devido à viga transversal na parte traseira do módulo.

travessa

travessa

Installation method
Double glass bifacial module

5400Pa/2400Pa
Front / rear side loading
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Optimized electrical parameters
Totalmente compatível com inversores

Optimized module size
compatível com sistemas de tracker

A corrente operacional do módulo LONGi Hi-MO 5 é de cerca de 13A.
Incluindo o ganho bifacial, a corrente de operação permanece dentro da faixa
máxima de corrente de entrada dos inversores avançados, portanto, não há
perda de geração de energia.

O comprimento de um módulo Hi-MO 5 é de cerca de 2,25 metros.
Compatível com os principais sistemas de tracker 1P e 2P de eixo único horizontal.
O módulo bifacial com sistema de tracker pode alcançar o LCOE mais baixo em áreas
de baixa latitude.

Bifacial gain15%

The maximum input current range of the new-generation of inverters

Hi-MO 5 operating current (with bifacial imp gain)

Hi-MO 5 operating current

1P
Horizontal single axis tracker

2P
Horizontal single axis tracker
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*Sort in alphabetical order.

Nós adotamos inovações
com aos nossos parceiros globais
A LONGi faz parcerias com clientes globais para construir
usinas de energia de demonstração em todo o mundo para 
provar em conjunto o valor superior das soluções do 
sistema Hi-MO 5.
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Mais uma vez, somos líder em volume de produção
LONGi acredita que o valor central das inovações está na aplicação no vida real, e a produção em volume da tecnologia fornece valor visível.

A LONGi está comprometida em criar o máximo valor para nossos parceiros e clientes globais.

12.0GW

2020 Q3

Global capacity
(Except U.S. market)

1.50GW

2021 Q1

U.S. market

13.5GW
Global capacity

for



C&I rooftop
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Portfólio de produtos LONGi
O Hi-MO 5 amplia os produtos do módulo de alto desempenho da série Hi-MO LONGi.

junto com o Hi-MO 4, o portfólio de produtos da LONGi é indicado para uma ampla gama de aplicações fotovoltaicas.

60c
Best for rooftop
DG projects

72c
Most cost-effective
mainstream product

66c/72c
Optimal choice
for ultra-large
Power plants

Residential rooftop

C&I rooftop Large ground
power station

Floating power 
station

Ultra-large
power station



en.longi-solar.com
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