XL Panel WASH

XL Panel Wash
Met een 100% schoon zonnepaneel
naar een maximaal rendement!
Professionele
reiniging van
zonnepanelen
dankzij het
Qleensysteem

Waarom uw zonnepanelen jaarlijks reinigen?
Het spreekt vanzelf dat eigenaars van zonnepanelen een maximum rendement nastreven.
In het begin dacht men dat het voldoende was om zonnepanelen op het dak te monteren.
Ondertussen weten we dat een efficiënte reiniging noodzakelijk is.
Na afloop van een Qleen behandeling zijn de zonnepanelen opnieuw 100% schoon
en kan bijgevolg een 100% rendement gegarandeerd worden.
Controleer gewoon de waarden voor en na het reinigen.
Een overtuigender bewijs is en niet.

voor het ideale
‘poetswater’
Puur water, wat is dat?
wordt ook wel gedeioniseerd,
demi- of gedemineraliseerd
water’ genoemd.
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Vuil wordt uitstekend
verwijderd en snel
weggewassen
De gereinigde oppervlakken 		
drogen streeploos zelfs
in direct zonlicht
Gereinigde oppervlakken blijven
veel langer schoon.
Milieuvriendelijk omdat er
geen detergenten nodig zijn

Hoe werkt Qleen
en wat is puur water?
We kennen water als H2O.
Ieder watermolecuul bestaat uit
één atoom zuurstof en twee atomen
waterstof.
Deze atomen bestaan in water
als twee geladen ionen.

kraantjeswater ➔
Gewoon kraantjeswater is niet geschikt voor reiniging
van zonnepanelen.
Het bevat immers allerlei stoffen die helemaal niet goed zijn voor de panelen.
Calciumcarbonaat en andere mineralen laten vlekken en sporen na.
In extreme gevallen kan calciumcarbonaat zelfs in het glas branden.
Daarom maken professionals enkel gebruik van ‘puur’ water tijdens
de reiniging van ramen en zonnepanelen.
Via het mobiele Qleen-station kan men kraantjeswater filteren
tot zuiver water.
Het kraantjeswater gaat doorheen een filter die mineralen
(zoals calciumcarbonaat, magnesiumsulfaat, enz.) absorbeert.
Het resultaat is puur water dat bijzonder geschikt
is als poetswater voor zonnepanelen!
Een waterstofatoom is een positief
geladen waterstof-ion (zuur):
de andere is gebonden aan het
zuurstofatoom om zo een negatief
geladen hydroxide-ion (alkalisch)
te vormen.
Puur water kent hierdoor een
opmerkelijk oplossend vermogen,
te danken aan de bekwaamheid
van deze geladen ionen, om op
dezelfde manier verbindingen met
andere ionen aan te gaan.

Dat wil zeggen: de positieve en
negatieve ladingen trekken elkaar aan.
Deze eigenschap van puur water wordt
gebruikt in de Qleen techniek.
Wanneer puur water over een
oppervlak vloeit lost het dus alle
mogelijke substanties op en laat
een streeploos oppervlak na.
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”puur
water“
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De RotaQleen, is een electrische roterende borstel
die een snelle en grondige reiniging garandeert.
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Het Qleen-systeem is zuiver,
milieuvriendelijk en zorgt voor
uiterst rendabele zonnepanelen.

“Waarom
schoonmaken?

Qleen “Made in Germany”
wordt geproduceerd volgens de
strengste Duitse normen.

Het regent
toch voldoende!

WINNER
of the
EUROPEAN
INNOVATION
CONTEST
International Trade Fair
for Claening and Maintenance

De firma XL-Solar werd opgericht
in 2008 en is gespecialiseerd in
het plaatsen van PV-installaties .

De tijd waarin men dacht dat het
regenwater zonnepanelen wel zou
reinigen, behoort definitief
tot het verleden.
Wie zijn installatie enkele jaren niet
meer liet schoonmaken is - bij het
zien van de meetresultaten - meteen
overtuigd dat een goede reiniging
echt wel nodig is.

Regenwater mag dan wel zacht zijn,
het is echter nooit zuiver.
Wanneer er regen op een oppervlak
valt, blijft er altijd een residu achter.
Bij elke regenbui neemt dit residu toe
en dat kan een aanzienlijk
geldverlies betekenen.
Ook uitwerpselen van vogels en
pollen vormen hardnekkig vuil.

Wij willen U een totaal pakket
aanbieden en hebben nu ook
de mogelijkheid om uw bestaande
installatie te reinigen.
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RotaClean
borstel

Op het platteland, en in het bijzonder
langs veefokkerijen, komt het vaak
voor dat er een dikke laag vuil wordt
gevormd door ammoniakgassen,
pollen of stuifmeel en opwaaiend stof.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van telescopische stelen,
zachte borstels. Het gebruik van
ladders wordt hierdoor beperkt,
waardoor uw PV-installatie snel en
efficënt van op de grond gereinigd
kan worden.

De nabijheid van stad en industrie
maakt de vervuiling nog extremer.

Dus geen risico op beschadiging
van uw dak.
We hebben al het nodige materiaal
bij (een eigen energiebron), zodat
wij onze diensten kunnen verlenen
zonder uw aanwezigheid.
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Vraag GRATIS uw prijsofferte op
info@xl-solar.be
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