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Produktfordele
Luxor Solar er en mellemstor ejerstyret virksomhed med 
hovedkontoret i Stuttgart. Siden grundlæggelsen i 2007 
har modulproducenten lagt særlig vægt på holdbarhed og 
pålidelighed af sine produkter. Strenge standarder, f. eks. 
en 100% visuel og teknisk kvalitetskontrol af cellerne ved 
produktionsstarten og også af det færdige panel, sikrer en 
fremragende præstation over hele driftstiden – en fordel 
specielt for sikkerheds-orienterede anlægsejere. 

Ansvarligt lederskab og Luxor Solar’s innovative produkter 
er grundlaget for virksomhedssucces på lang sigt. Det 
høje kvalitetskrav af tyske ingeniører i udviklingen og 
produktionen bekræftes af den meget lave reklamationskvote 
på kun <0,003%. Den udmærkede kreditvurdering af 
tyske og internationale banker og ratingbureauer gør den 
selvfinansierede og derfor økonomisk uafhængige virksomhed 
til en langsigtet stabil samarbejdspartner.

Kort fortalt ...

Luxor Solar

Certificeret og sikker
 ● kvalitets- og miljøcertificering (ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004) samt certificeret arbejdssikkerhed 
(OHSAS 18001:2007)

 ● ekstrem høj modstandsdygtighed over for hagl  
(45 mm, 23m/s)

 ● tysk garant og værneting i Stuttgart

 ● salttåge- og ammoniakbestandighed  
(IEC 62716, 61701)

Variabel og velassorteret
 ● bredt sortiment af monokristallinske 
solcellemoduler

 ● halvcelle design for større udbytte i delskygge

 ● innovative glas-glas modeller for ekstraordinær 
holdbarhed

 ● små paneler muliggør højt energiudbytte på små 
tage

 ● bifaciale solcellemoduler for øget effektivitet, takket 
være elproduktionen på begge sider

Højtydende og bæredygtig
 ● positiv ydelsestolerance: 0 til 6,49 Wp over den 
nominelle ydelse

 ● certificering if. IEC 61215, IEC 61730, MCS, UL 
og JET

 ● modstandsdygtig over for store snelaster 
(tilsvarende snelastzone 3, DIN1055)

 ● EAR-registrering: Gratis returnering til ethvert 
officielt genbrugscenter og genbrug er garanteret

Holdbar og stabil
 ● ECO LINE: 15 års produktgaranti og 25 års lineær 
ydelsesgaranti (85 % efter 25 år)

 ● ECO LINE Glas-Glas: 30 års produkt- og lineær 
ydelsesgaranti (87 % efter 30 år)


