
Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάρκων – Πάνελ και πωλήσεις μηχανημάτων καθαρισμού για φωτοβολταϊκά

Είμαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που ασχολείται και παρέχει επαγγελματικές
και 
εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού πανελλαδικά στο τομέα των
φωτοβολταικών πάνελ
και ταυτόχρονα 
πουλάμε
μηχανήματα και συσκευές καθαρισμού φωτοβολταικών πάνελ σε ιδιώτες και εταιρείες.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις «με το κλειδί στο χέρι» για κάθε περίπτωση (απο Φ/Π
στέγης, κινούμενα-σταθερά, πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις)
είτε αφορά την 
παροχή υπηρεσίας καθαρισμού
είτε τη 
πώληση συσκευών, μηχανημάτων και εργαλείων καθαρισμού φωτοβολταικών
πάνελ σε ιδιώτες και εταιρείες
.

Για επιπλέον πληροφορίες για την υπηρεσια καθαρισμου ή για για πωλήσεις
μηχανημάτων επικοινωνήστε μαζί μας.
       
  
  ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η καθαριότητα και η συντήρηση των εγκαταστάσεων με  το σύστημ
α απιονισμένου νερού
που χρησιμοποιούμε είναι υψηλών προδιαγραφών καθώς απομακρύνονται ουσιαστικά ρύποι
από όλα τα σημεία του πάνελ με απόλυτη ασφάλεια και με το πιο φυσικό και φιλικό τρόπο 
επιμηκύνοντας
τη διάρκεια ζωής των υλικών αλλά και 
διατηρώντας
τη καθαριότητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με όλες τις άλλες μεθόδους
καθαρισμού και συντήρησης. Η εφαρμογή του απιονισμένου νερού γίνεται με συνεχή ροή
απο κατάλληλες βούρτσες ειδικές για φωτοβολταικά πάνελ.

ΟΦΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: Το κόστος της υπηρεσίας που προσφέρουμε καλύπτεται από την
επιπλέ

ον απόδοση
που αποκτά ο σταθμός σας μετά τον καθαρισμό και ταυτόχρονα ο επενδυτής 
εισπράττει χρήματα
αντί να ξοδεύει.

Εκτός της επιμήκυνσης στη διάρκεια ζωής των υλικών και της μετρήσιμα αυξημένης
απόδοσης του πάρκου
που επιτυγχάνεται ο επενδυτής έχει τα πάνελ του 
καθαρά,
συντηρημένα
, 
προστατευμένα
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κι 
αποδοτικά 
χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει επιπλέον χρήματα για αυτήν την υπηρεσία αλλά αντίθετα

εισπράττει χρήματα
από αυτήν την υπηρεσία. 
Πελάτες μας αναφέρουν κατα μέσο όρο αύξηση της απόδοσης 8% σε σταθερής
ανάρτησης πάνελ, ενώ για τα πάνελ κινούμενης ανάρτησης αναφέρουν 
αύξηση της απόδοσης 15%
. 

Για επιπλέον πληροφορίες για την υπηρεσια καθαρισμου ή για  πωλήσεις
μηχανημάτων επικοινωνήστε μαζί μας.   
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Είναι η καταλληλότερη και ασφαλέστερη μέθοδος για τη συντήρηση των
εγκαταστάσεων σας.
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