Polywater

®
NƯỚC RỬA TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
SOLAR PANEL WASH

Một loại dung dịch vệ
sinh hiệu quả, an toàn,
tiết kiệm cho hệ thống
pin công nghệ tế bào
quang điện.

Dung dịch vệ sinh pin được phun trên
bề mặt tấm pin

ƯU THẾ SẢN PHẨM
Được chứng nhận bởi các đối
tác hàng đầu trong ngành:
Được các nhà sản xuất pin
năng lượng mặt trời lớn chứng
nhận an toàn cho sản phẩm.
Tăng hiệu suất: Những tấm
pin sạch sản sinh nhiều năng
lượng hơn.

Tấm pin sạch tối đa hóa sản lượng điện
SPW™ là một hợp chất có độ cô đặc cao, không có dung môi giúp bề mặt
tấm pin sạch và sáng. Tấm pin được làm sạch bằng SPW tối đa hóa lượng
điện sản sinh và lợi nhuận kinh tế của việc lắp đặt hệ thống điện NLMT.
Loại bỏ một cách hiệu quả các loại chất bẩn như phân chim, nhiên liệu
máy bay dư, bụi, phấn hoa, hơi muối (ở các vùng ven biển) và dư lượng
chất ô nhiễm.

Tính kinh tế: Giảm lượng nước
tiêu thụ và các chi phí vệ sinh.
An toàn trên thiết bị: Không
ảnh hưởng đến các phần cứng
và lớp chống phản chiếu.
Thân thiện môi trường:
không gây hại cho nguồn nước
và hệ thực vật.

Vệ sinh tấm pin giúp tăng sản lượng điện.

Giảm nguy cơ bị gây chập điện.

Làm sạch hiệu quả với hệ thống điện NLMT áp mái và
hệ thống trang trại điện mặt trời.
SPW không làm oxy hóa hay ăn mòn các vật liệu nhôm trên tấm pin
hoặc các hệ thống khung giá đỡ tấm pin bằng nhôm. Nhiều loại chất tẩy
rửa thông thường khác có tính kiềm làm thúc đẩy quá trình oxy hóa trên
nhôm nên không được khuyến khích dùng trên hệ thống pin. Công thức
của SPW có tác dụng thay đổi cấu trúc các chất bám bẩn về dạng chất
dễ phân hủy hơn và phá hủy các liên kết gây ố rỉ lên bề mặt pin; giúp vệ
sinh vết bẩn một cách dễ dàng. Ngoài ra, SPW cũng chống hình thành
các vệt nước đọng.

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bao bì sản phẩm SPW

Mã sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Số Lượng (Chai/Can/Thùng)

SPW-1L

Chai chứa 1 lít

12

SPW-5L

Can chứa 5 lít

4

SPW-20L

Thùng chứa 20 lít

1

ĐẶC TÍNH VÀ ỨNG DỤNG:
Hỗ trợ hệ thống làm sạch tự động: Nâng cao hiệu quả của các hệ
thống làm sạch sẵn có.
Giảm tải hệ thống xử lý nước thải: Giảm chi phí và lượng nước
bằng cách tái chế ngay dung dịch nước-SPW.
Làm sạch nhiều loại chất bẩn: Loại bỏ hiệu quả bụi, phấn hoa,
váng dầu, bụi thải công nghiệp, và các chất bẩn thông thường khác.
Nhà sản xuất chứng nhận: Công dụng của SPW được những hãng
sản xuất pin NLMT hàng đầu thế giới công nhận.
Giảm hoặc loại bỏ các chi phí cho việc lọc nước, khử ion và thẩm
thấu ngược nước.

Sản phẩm được phân phối tại Việt Nam bởi:

CÔNG TY TNHH THE GREEN EQUIPMENT
Địa chỉ: 816/1 Trường Sa, P.14, Q.3
TP.HCM 72409 Việt Nam
Email:

hi@thegreen-e.co

Hotline: +84 938509026
MST:

0316353717

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Các nhận định trên đây được đưa ra trên nguyên tắc trung thực và dựa trên cơ sở là các quan sát
và thử nghiệm mà chúng tôi cho rằng là đáng tin cậy. Tuy nhiên, sự hoàn thiện và chính xác của các thông tin trên
không được đảm bảo. Trước khi sử dụng, người dùng cuối nên tiến hành các đánh giá cần thiết để xác định sản phẩm này
phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Hãng American Polywater, đại diện bởi The Green Equipment Co., Ltd tại Việt Nam, không chịu trách nhiệm đưa ra bất cứ
cam kết bảo hành hoặc cam kết khả năng bán được hàng hóa theo một mục đích cụ thể. Nghĩa vụ duy nhất của American
Polywater là thay thế số lượng sản phẩm được chứng minh là bị lỗi. Ngoại trừ biện pháp thay thế, American Polywater
sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả
do việc sử dụng sản phẩm, bất kể lý thuyết pháp lý được khẳng định.

