Op een blik …

Luxor Solar
Productvoordelen
Luxor Solar is een middelgrote onderneming die door de
eigenaar zelf wordt geleid en haar hoofdvestiging heeft in
Stuttgart, Duitsland. Sinds de oprichting in 2007 heeft deze
fabrikant van zonnepanelen met name de nadruk gelegd
op de duurzaamheid en betrouwbaarheid van zijn producten. Strenge normen met een 100 % optische en technische
kwaliteitscontrole bij de ingang en uitgang van de cel van
de module garanderen de op veiligheid georiënteerde exploitant een uitstekende prestatie gedurende de bedrijfstijd.

Eco Line M108 Half-Cell, HC Fullblack, HC Glas-Glas Bifacial

Sterke prestaties en duurzaamheid

Gecertificeerd en betrouwbaar

● Plusgesorteerde zonnepanelen: 0 – 6,49 Wp
boven nominaal vermogen

● Getest conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018

● Gecertificeerd volgens IEC 61215, IEC 61730,
MCS, UL en JET

● Buitengewoon bestand tegen hagelstenen
(45 mm doorsnee, 23 m/s)

● Goedgekeurd tot sneeuwbelastingszone 3
(DIN 1055)

● Duitse garantieverstrekker en bevoegde
rechtbank (Stuttgart)

● EAR-registratie: Gratis inlevering bij elk officieel
inzamelpunt voor recyclebare materialen en
recycling gegarandeerd

● Bestand tegen zoutnevel en ammoniak
(IEC 62716, 61701)

● Meer rendement: meer reflectie op celbeeld

Duurzaam en sterk

Divers en uitstekend assortiment

● Eco Line: 15 jaar productgarantie, 25 jaar lineaire
vermogensgarantie (85 % na 25 jaar)

● Brede productenportfolio van monokristallijne
zonnemodules met een halvecelontwerp voor
hoge rendementen
● Innovatieve glas-glasvarianten voor uitzonderlijke
duurzaamheid
● Bifaciale panelen voor meer rendement dankzij
dubbelzijdige stroomopwekking

● Eco Line Glas-Glas: 30 jaar product- en lineaire
vermogensgarantie (87 % na 30 jaar)
● Hoge mechanische belastbaarheid en
brandveiligheid voor glas-glaspanelen
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Nuchter management en innovatieve producten vormen de
basis voor het succes van de onderneming op lange termijn. De hoge kwaliteitsnormen van de Duitse ingenieurs
op het gebied van ontwikkeling en productie worden bevestigd door het zeer lage klachtenpercentage < 0,003 %.
Luxor Solar, dat zichzelf financiert en dus financieel onafhankelijk is, wordt dankzij een zeer goede kredietbeoordeling door Duitse en internationale kredietinstellingen en ratingbureaus beschouwd als een stabiele zakenpartner op
lange termijn.

