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акумулаторни батерии

СВЪРЖЕТЕ СЕ С
НАС:

Робот F1 SolarCleano 

мокро и сухо почистване
хеликоидални четки
НЕ оставя микропукнатини
модулен
дистанционно управление
LED светлини 

Транспортер T1
SolarCleano 

54 m/s

70 см до 1.88 м

подходящ за всякакви терени



БЕЗ РИСК 

БЕЗ СЛЕДИ

БЪРЗИНА И КАЧЕСТВО

Техниката, която използваме, е най-иновативната в
сектора, за да осигурим безкомпромисно отлично
почистване на соларните панели, БЕЗ  РИСК  от
надраскване или повреда на панелите.

Осигуряваме висококачествено почистване без следи.
Това се дължи на специално разработената щадяща
задвижваща система на роботът F1 и на системата за
пречистване на вода, която използваме. Преди да
използваме водата за почистване на Вашите панели, тя
минава през система за омекотяване и обратна осмоза -
всичко това осигурява най-качествената грижа за Вашите
соларни инсталации.

Големият почистващ капацитет на робота позволява
почистването на панели за отрицателно време.
Използваме широката гама продукти на Chemitek, които
са специално разработени за PV панели, а резултатът
след отмиването им е антистатично и водоотблъскващо
покритие, което пази панелите Ви чисти по-дълго.
Мръсотията по панелите намалява тяхната
производителност. Бързото почистване дава възможност
цялата соларна инсталация бързо да възвърне
производителността си в пълен потенциал. Чистотата е
енергия!

   ЗА НАС: 

Почистващи услуги за соларни панели и официален
представител на SolarCleano за България.

 

СънЕнерджи Клийн извършва качествено
високотехнологично почистване на соларни панели
с помощта на иновативния робот F1, разработен от
европейския производител SolarCleano. Роботът е
подходящ за почистване както на наземни
инсталации, така и на такива, разположени на
покрив. Изключително подходящ е за
широкомащабни инсталации, благодарение на
почистващия си капацитет от 1,5 MW на ден.

      

✔ поддържане на оптималната производителност
на Вашата соларна инсталация
✔ намаляване на времето за възвращаемост на
инвестицията
✔  инспекция  на цялата соларна инсталация
✔ не може да разчитате на дъжда да почисти 
 соларните Ви панелите - в повечето случаи той
превръща прахта в  още по-упорити, засъхнали
замърсявания
✔ естетически вид 

 

СънЕнержи Клийн предоставя услуги по
почистване на соларни панели от най-
висок клас.

ЗА НАШИТЕ
ПОЧИСТВАЩИ УСЛУГИ

Деминерализирана вода

Хеликоидални четки 

Гъсенична задвижваща 
система

Отлични резултати! 

използваме специална система за
омекотяване и обратна осмоза на

водата
- БЕЗ следи по панелите 

четки с различна твърдост
✔ предназначени за различни
замърсявания  
✔ разработени за почистване на
панели 

щадяша задвижваща система -
БЕЗ риск за панелите

Формула за идеално
почистени соларни панели!

Ползи от почистването  на
фотоволтаичните инсталации?

Специален почистващ агент

използваме само специализирани
продукти , произведени от

европейската компания Chemitek


