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Garantivillkor utöver ”Garanti för produkt av Färgbelagd stålplåt”1
Lindabs generella villkor finns under "Service & Support" på lindab.se.
För garantier gällande växelriktare och optimerare så hänvisar vi till SolarEdge.com
2021-04-13

Produktgaranti
Lindab lämnar 10 års garanti från inköpsdatum för tillverkningsfel vilket innebär att Lindab
garanterar att under garantitiden ska solpanelen som säljs vara fri från fel i material, förutsatt att
solpanelen är monterad i en standardapplikation som följer installation-, användning- och
servicevillkor i manualen.2

Effektgaranti3
Lindab lämnar 25 års effektgaranti från inköpsdatum där vi under de första 10 åren garanterar att
solcellsmodulen kommer att producera med en effekt på minst 90% av den toppeffekt som anges i
produktdatabladet (kWp). Under de nästkommande 15 åren så garanterar vi en effekt på minst 80%
av den toppeffekt som anges i produktdatabladet.

Villkor för garantins giltighet
Garantin gäller inte:
A. Om solcellsmodulen är skadad på grund av felaktig hantering, lagring eller transport som
skiljer sig från anvisningarna för Lindab SolarRoof som anges i manualen.
B. Om produkten har utsatts för konstant väta på grund av felaktigt montage eller dålig
renhållning.
C. Om reklamation inte inkommit skriftligen till Lindab inom sex (6) månader från det att felet
upptäckts eller borde ha upptäckts.
D. Då skada har uppstått på grund av att installations-, drifts- eller underhållsinstruktionerna
inte har följts enligt riktlinjerna i manualen.
E. Om installation, reparation eller modifiering av solpanelen är utförd av någon annan än en
servicetekniker eller installatör som godkänts av Lindab.
F. Om fel uppstår på grund av strömavbrott, störningar, blixtnedslag, brand, översvämning,
naturkatastrofer, skadedjur, olyckshändelser, handlingar från tredje part och andra händelser
eller olyckor utanför Lindabs kontroll som inte uppstår under normala driftsförhållanden.
G. Om solcellsmodulerna exponeras för temperaturer som är högre eller lägre än driftområdet
(NMOT) på grund av otillräcklig ventilation eller luftflöde.
H. Om solcellsmodulerna exponeras för höga mekaniska vibrationsbelastningar.
I. Om Installationen är gjord i en ekvatorial, tropisk, frätande, rökig och/eller smutsig miljö.
J. Om SolarRoof kopplas ihop med solpaneler av annat fabrikat och detta inte godkänns av
Lindab.
K. Om en defekt har uppstått på grund av fel i konstruktionen där solcellerna är integrerade.
L. Om repor, fläckar, limsläpp, mekaniskt slitage av solpanelerna, missfärgning och annan
förändring som inträffar efter leverans från Lindab som inte påverkar effektgenereringen eller
mekanisk styrka hos solcellsmodulen.
Ersättning
Vid godkänd reklamation inom garantitiden åtar sig Lindab att, efter eget val, antingen tillhandahålla
en ny solcellsmodul eller kreditera motsvarande kostnad, som ersättning för defekt material.
Garantin förlängs inte för ersatt eller reparerade produkter utan gäller under återstoden av
ursprunglig garantitid.
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I detta dokument så avser solpanel den produkt som är sammansatt av takplåt och solcellsmodul.
Vid hänvisningar till manualen så menas dokumenteten: Teknisk information med manual och
monteringsanvisning av Lindab SRP25N/LSP med solpaneler.
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Enligt STC I produktdatabladet.
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