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LCS SOLARSTROM AG –
ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA ENERGII

// Park technologiczny
Centrum Technologiczne LCS Solarstrom AG  cechuje integracja wielu dziedzin.                           
Wszystko pod  jednym dachem: od badañ naukowych, poprzez szkolenia zawodowe i rozwój 
technologiczny. Nasza fi rma jest równie¿ źród³em innowacyjnych impulsów do rozwoju  
gospodarczego w Niemczech.

W naszym Centrum  znajd¹ Pañstwo  optymalne miejsce do realizacji swoich pomys³ów jako twórczy 
i kreatywny  wspó³pracownik . W zakresie innowacji, dzia³añ konsolidacyjnych ,rozwoju technologii i 
produktu oraz rynku - nasza ekipa jest do Pañstwa dyspozycji! 

// Hurtownik
Jako hurtownik, z siedzib¹ w Coesfeld, zaopatrujemy miêdzy innymi  instalatorów, którzy  instaluj¹ 
systemy fotowoltaiczne na domach jedno-lub wielorodzinnych, budynkach rolniczych , halach 
handlowych i na wielu innych budynkach. Wspó³praca z naszymi klientami bazuje na zaufaniu, 
które potêgujemy przez zawsze  wysok¹ jekośæ naszych produktów.

// Wysoka jakośæ!
Wysoka jakośæ naszych produktów odgrywa dla nas wielk¹ rolê. Jest ona jedn¹ z naszych podstawowych 
wartości i priorytetów , poniewa¿ tylko w ten sposób mo¿na zagwarantowaæ d³ugotrwa³¹ i owocn¹ 
wspó³pracê z naszymi klientami.

// Certyfi katy
 Modu³y LCS uzyska³y certyfi kat  urzêdu TÜV Nadrenii, a tak¿e VDE (Stowarzyszenie Elektrotechniki, 
Elektroniki i techniki informacyjnej) i spe³niaj¹ wszystkie wymagania ISO, IEC, CE. Ze wzglêdu na to, 
¿e chcemy Pañstwu zagwarantowaæ najwy¿szy poziom jakości i ¿ywotności, jak równie¿ najwy¿sz¹  
wydajnośæ naszych paneli, uzyskaliśmy równie¿ certyfi katy dla wszystkich innych komponentów. 
Pocz¹wszy od puszek po³¹czeniowych, gniazdek, wtyków,  kabli solarnych, a¿ po d³awiki kablowe - 
wszystkie te komponenty równie¿ uzyska³y certyfi katy TÜV Nadrenii.

// Ukierunkowanie na potrzeby klienta!
Dziêki naszym produktom i us³ugom pragniemy przyczyniæ siê do sukcesów naszych Klientów. 
Dlatego oferujemy Pañstwu nasze panele wy³¹cznie z dodatkow¹ wydajności¹ do +5 % !
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Nasze HITOWE TOP produkty!
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 100% gwarancji na pocz¹tkow¹ moc nominaln¹
 zapewniamy dodatkow¹ moc na ka¿dy panel orientacyjnie od 0 do +5 Wat

 10 lat gwarancji na materiał i wykonanie  

 12 lat gwarancji pracy na poziomie min. 90 % mocy nominalnej

 25 lat gwarancji pracy na poziomie min. 80 % mocy nominalnej 

 Najwy¿sza jakośæ produktu
 dziêki u¿yciu najwy¿szej jakości komponentów pochodz¹cych 
 od czo³owych producentów, a tak¿e przez certyfi kacjê produktów 
 wed³ug IEC/EN 61215 i klasê ochronn¹ II lub IEC/EN 61730.
  
 Wysoka wydajnośæ
 uzyskana dziêki panelom fotowoltaicznym z wysok¹ wydajności¹ 
 ogniw do 15,59 %

 Gniazdka przy³¹czeniowe, kable solarne i z³¹cza wtykowe
 zosta³y dodatkowo przetestowane pod k¹tem bezpieczeñstwa i 
 stabilności u¿ytkowej, jak równie¿ otrzyma³y certyfi katy Urzêdu 
 Dozoru Technicznego Nadrenii (TÜV)

 Mechaniczne dopuszczalne obci¹¿enie 5400 Pascali (550 kg/m�) 
 przy silnym wietrze, gradzie i wysokich obci¹¿eniach śniegiem 
 zgodnie z norm¹ IEC 61215 ed.2.

 Imponuj¹ doskona³ym wykonaniem  
 wyprodukowane zgodnie z norm¹ ISO 9001 i norm¹ ochrony 
 środowiska 14001.

 Dodatkowe potwierdzenie jakości i bezpieczeñstwa 
 dziêki kontrolom zewnêtrznych instytutów kontrolnych 
 Te niezale¿ne instytuty kontrolne testuj¹ i dokumentuj¹ po raz kolejny jakośæ 
 paneli zanim opuszcz¹ miejsce produkcji. Dziêki czêstym kontrolom naszych 
 miejsc produkcji i kontrolom zastosowanych komponentów, gwarantujemy 
 wysoki stopieñ bezpieczeñstwa i d³ug¹ ¿ywotnośæ naszych produktów.


