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CONFIANÇA E COMPROMISSO
Graças a longas e estreitas parcerias com os melhores fabricantes de componentes 
para a produção de módulos solares, a AXITEC dispõe e aplica sempre as tecnologias 
mais recentes na fabricação de seus módulos solares. Por essa razão a AXITEC é 
uma empresa líder em tecnologia e custo / benefício.

Como complemento ideal para módulos solares, a AXITEC foi responsável pelo des-
envolvimento de mecanismos de armazenamento em baterias. Entretanto, a AXITEC 
torna-se num dos líderes do mercado em módulos solares e sistemas de armazena-
mento de energia solar.
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THE FUTURE IS NOW
Os módulos solares da marca alemã AXITEC são produzidos, comercializados e 
instalados mundialmente

AXIpower                                                                             
Os módulos policristalinos da linha AXIpower representam os módulos solares 
polivalentes da AXITEC.

AXIpremium 
Os módulos monocristalinos da linha AXIpremium são os módulos de elevado 
desempenho da AXITEC.

AXIblackpremium 
A estética aliada à energia. A linha AXIblackpremium é a opção certa para sistemas 
solares de design moderno e elevada efi ciência solar.

AXIplus SE 
Os módulos solares inteligentes da linha AXIplus SE dispõem de ajuste individu-
al e inteligente SolarEdge. A tecnologia é incorporada na caixa de conexão do 
módulo.

AXIprotect 
O módulo vidro/vidro com células monocristalinas e policristalinas está especial-
mente indicado para condições climáticas extremas.

AXIpower HC / AXIpremium HC 
Os módulos de potência na tecnologia Half-Cut possuem uma menor resistência 
das células e, consequentemente, uma potência superior à dos módulos padroni-
zados.

AXIblackperfect 
Graças à tecnologia de ponta Shingle, é possível alcançar potências e efi ciências 
muito elevadas. A ausência de condutores torna o módulo numa superfície escura 
homogénea.

AXIstorage 
A fl exibilidade da Bateria de Íons de Lítio de alto desempenho adequa-se a todos 
os sistemas fotovoltaicos - tanto domésticos como industriais. A mais alta qualidade, 
segurança, potência e durabilidade do „Made in Germany“.



Garantia linear - AXITEC!
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Axitec do Brasil - Cel. 071-99295-2723 - info@axitecsolar.com.br - www.axitecsolar.com.br

GARANTIA LINEAR DE MÁXIMO RENDIMENTO - AXITEC
• 90% da potência nominal do módulo AXITEC garantido após 15 anos 
• 85% da potência nominal do módulo AXITEC garantido após 25 anos

15 ANOS DE GARANTIA DE FABRICAÇÂO
AXITEC concede uma garantia de fabricação de 15 anos. Isso garante que os  
módulos solares da série AC são isentos de erros de material e de fabricação no 
período mencionado.

A base da garantia de 15 anos é a utilização de materiais de elevada qualidade e 
testes permanentes de qualidade, durante a após a fabricação dos módulos so-
lares. Desde 2001 os nossos clientes confiam nos elevados padrões de qualidade 
e desempenho AXITEC.
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