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GÜVEN TAAHHÜDÜ
AXITEC, güneş enerjisi modüllerinin üretiminde tanınmış üreticilerle uzun yıllara 
dayanan iş ortaklığı sayesinde, fotovoltaik modüllerinin üretiminde daima en son 
teknolojilerden yararlanır. AXITEC bu sayede, sektörün teknoloji ve maliyet açısından 
lider şirketlerinden biridir.

AXITEC, güneş enerjisi modüllerinin ideal tamamlayıcısı olarak akülü depolama 
sistemlerini geliştirdi. AXITEC, güneş enerjisi modülleri ve fotovoltaik depolama         
sistemlerinde pazar liderlerinden biridir.
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THE FUTURE IS NOW
Alman AXITEC markasının güneş enerjisi modülleri dünya çapında satışa sunulup 
kurulmaktadır. 

AXIpower                                                                             
AXIpower serisinin çok kristalli modülleri, tüm AXITEC modülleri arasında çok 
yönlü kullanıma en yatkın olanlarıdır. 

AXIpremium 
AXIpremium serisinin tek kristalli modülleri, AXITEC modülleri arasındaki uzman-
laşmış modellerdendir. 

AXIblackpremium 
Estetikle enerjinin buluştuğu nokta. Bu güneş enerjisi modülleri, siyah tasarım ve 
yüksek enerji kazanımının istendiği kurulumlar için son derece uygundur.

AXIplus SE 
AXIplus SE serisi akıllı modüller, bağlantı prizine entegre edilmiş olan akıllı 
SolerEdge teknolojisi ve optimizasyon teknolojisi sayesinde birbirinden bağımsız 
olarak kumanda edilmeye izin verir.

AXIprotect 
Tek kristalli ve çok kristalli hücreli cam/cam hücreler, özellikle zorlu iklim koşul-
larına uygundur.

AXIpower HC / AXIpremium HC 
“Half-cut” teknolojisine dayanan performans modüllerinin hücre direnci daha düşü-
ktür. Dolayısıyla standart modüllere kıyasla daha yüksek performans verirler.

AXIblackperfect 
Yeni “Shingle” (kiremit) teknolojisi sayesinde, çok yüksek performans ve verim elde 
edilebilir. Görünür iletken hatlarının olmaması sayesinde bu modüller koyu renkli, 
homojen yüzeyler şeklinde görünür.

AXIstorage 
Esnek şekilde genişletilebilen yüksek performanslı li-iyon akü, konut sistemlerin-
den ticari sistemlere kadar tüm fotovoltaik sistemlerine ideal bir uyum gösterir. 
„Made in Germany“ damgası sayesinde en yüksek kalite, güvenlik ve uzun kul-
lanım ömrü.
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ÖZEL LINEER AXITEC AZAMI PERFORMANS GARANTISI!
• Nominal gücün % 90‘ında 15 yıl üretici garantisi 
• Nominal gücün % 85‘inde 25 yıl üretici garantisi

15 YIL ÜRETİCİ GARANTİSİ
AXITEC, AC serisi fotovoltaik modüllerinin 15 yıl boyunca malzeme ve işçilik hatası 
içermeyeceğini garantiler. AXITEC, AC serisi fotovoltaik modüllerinin malzemesi ve 
işçiliği için 15 yıl garanti verir.

Bu uzun süreli garanti, yüksek kalitede malzeme kullanılması ve üretim sırasında 
ve sonunda sürekli kalite kontrolleri yapılması sayesinde mümkün olabilmektedir. 
Müşterilerimiz, AXITEC‘in yüksek kalite ve performans standartlarına güvenir.
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AXITEC Garantili Avantaj!
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