
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

the ultimate wash solution



Η μονάδα  Baudoin "Aqua Force Smart 200“ SMA 200 παράγει καθαρό φιλτραρισμένο νερό, απαλλαγμένο 

από άλατα, βακτήρια και μέταλλα που εμπεριέχει το νερό της βρύσης . Η καθαρή αυτή πλέον μορφή αποτελεί 

δυνατό καθαριστικό, καθιστώντας το σαπούνι και τα άλλα βαριά καθαριστικά περιττά. Το τελικό αποτέλεσμα 

είναι μια λαμπερή και χωρίς στίγματα επιφάνεια. Η συντήρησή του είναι εύκολη και οικονομική.

Η μονάδα διαθέτει ειδικά εργονομικά κοντάρια κατασκευασμένα από ανθρακόνημα. Σε σχέση με τα άλλα 

πτυσσόμενα κοντάρια τα μεγάλα πλεονέκτηματα  του Carbo Clean Pole είναι η ακαμψία του, η ανθεκτικότητά 

του σε συνδυασμό με το μικρό του βάρος. Η σύνδεση του συστήματος είναι απλή και γρήγορη.

1.  ΜΟΝΑΔΑ aqua Force Pure water Filter    
 ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
  carbon clean Pole
    ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΞΗ ΠΑΡΟχΗΣ ΝΕΡΟΥ + ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η μονάδα Baudoin "Aqua Force Smart 200“ SMA 200 συνοδεύεται από: 

• 4 κοντάρια από ανθρακόνημα μήκους 150 cm + 120cm, συνολικό μήκος σε επέκταση 6,00 μέτρα 

• λάστιχα παροχής νερού 50 μ.

• βούρτσα πλύσης μήκους 30 cm, πλάτους 28 εκατοστών



2.  ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΟΝΑΔΑ aqua Force Pure water   
 Filter ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
  carbon clean Pole comPlete kit
    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΞΗ ΠΑΡΟχΗΣ ΝΕΡΟΥ + ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Το σύστημα Baudoin "Aqua Force Smart 200“ Complete kit αποτελείται από: 

• δεξαμενή νερού 500 Λίτρων 

• αντλία νερού επιφανείας 

• γεννήτρια παροχής ρεύματος 3,5 KVA

• μονάδα "Aqua Force Smart 200“ SMA 200

• 4 κοντάρια από ανθρακόνημα μήκους 150 cm + 120cm, συνολικό μήκος σε επέκταση 6,00 μέτρα 

• λάστιχα παροχής νερού 50 μ.

• βούρτσα πλύσης μήκους 30 cm, πλάτους 28 εκατοστών

Το  Baudoin "Aqua Force Smart 200“ Complete kit δίνει την λύση σε εγκαταστάσεις όπου δεν διατίθεται 

νερό ή ρεύμα. Πρόκειται για ένα επαγγελματικό, πλήρως αυτόνομο, ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού το 

οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε όχημα (π.χ. αγροτικό, τύπου Van) και να μεταφερθεί ευκόλα οπουδήποτε.
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