ADLATUS CR700 + S700
robotické umývací zařízení + plně automatizovaná servisní stanice

NAVRŽENO POMÁHAT...
POSLÁNÍ
Navrženo pomáhat ...
je posláním společnosti ADLATUS Robotics GmbH.
Digitalizace a globalizace tlačí na změnu v sektoru služeb správy
zařízení a vyžadují od společností nové produkty a řešení. ADLATUS Robotics GmbH podporuje tuto změnu a vyvíjí autonomní,
profesionální, servisní roboty.
Adlatus pochází z latiny a znamená pomocník. A to je filozofií společnosti ADLATUS Robotics GmbH. Chceme podpořit společnosti
pomocníkem, kterého boudou mít po ruce a který bude schopen
zvládnout úkoly sám. Naši pomocníci by vám měli zjednodušit život a práci a podpořit vás jako kolega. Profesionální, servisní roboty jsou navrženy tak, aby byly vhodné pro danou oblast použití
a pokud je to potřeba, byly schopny zvládnout různorodé úkoly.
ADLATUS Robotics GmbH vyvíjí, vyrábí a distibuuje servisní roboty
a nabízí zákazníkům kompletní řešení včetně konzultací, uvedení
do provozu, zaučení a servisu.

INOVACE, ODBORNOST & KVALITA
... jsou naší silou při vývoji a implementaci autonomních servisních
robotů.
Pro zajištění jednoduchého zacházení s našimi servisními roboty,
poskytujeme našim zákazníkům kompetentní tým, a to od plánování až po uvedení do provozu.
Naši zaměstnanci, kteří mají více než 20 let zkušeností s robotickými technologiemi, znají požadavky zákazníků na autonomní roboty. Proto jsme schopni úspěšně vyvinout a implementovat inovativní řešení s nejnovějšími technologiemi.
Závěrečná montáž našich servisních robotů probíha v Ulmu v Bádensku – Württembersku. Je tak kladen velký důraz na použití vysoce kvalitních komponentů a využití kvalifikovaných odborných
pracovníků.

NAVRŽENO POMÁHAT...
VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY
Úspora nákladů, usnadnění práce, zvýšení kvality či udržitelnost, jsou příklady faktorů,
které motivují naše zákazníky k použití našich produktů.

Ekonomika
Snížení nákladů na zaměstnance díky odbourání nočních a dovolenkových příplatků
a nezávislosti na zkušených zaměstnancích může významně vylepšit efektivitu čištění.

Udržitelnost
Myslete v dlouhodobém měřítku – jednejte zodpovědně v duchu partnerství. Autonomní servisní roboty podporují zdraví, ulevují od fyzicky náročné práce a zvyšují bezpečnost v pracovním prostředí. Zdroje jsou použity zodpovědně – například spotřeba
vody čistícího robotu může být individuálně přizpůsobena úrovni znečištění.
Transparentnost
Plně automatizované zaznamenávání po každém použití servisních robotů, usnadní
dokumentaci a poskytne doklad o službách pro účely fakturace, kontroly výkonosti či
auditů. Například čistící robot ADLATUS CR 700 vytvoří podrobný protokol o plochách
a intenzitě čištění. Grafické znázornění názorně a podrobně ukazuje vyčištěné a nevyčištěné plochy.
Bezpečnost
Neexistuje možnost, že by se servisní robot mohl srazit s lidmi. CR 700 vyčká nebo se
vyhne předmětem /lidem, kteří se v daném okamžiku nacházejí na pracovišti. Náraz
je vyloučen také při ručním ovládání. Použití našich autonomních servisních robotů
může snížit riziko bezpečnostních problémů.

Jednoduchost
Obsluha robotu CR 700 je jednoduchá a intuitívní. Pro zaměstnance úklidu můžete
uložit programy, které vyžadují jen spuštění. Po krátkém seznámení to zvládne každý.
Zapnutí je také možné prostřednictvím smartphonů a tabletů.
Průmysl 4.0
V provozech automatizované výroby mohou být servisní roboty integrovány do procesů a komunikovat s ostatními automatizovanými systémy.

Marketing a identita
Kromě všech výše uvedených výhod, mohou naše autonomní servisní roboty pozitivním způsobem rozlišit vaše prostory a dokonce vaši firemní identitu tím, že zvýší
image jako inovativního lídra vašeho odvětví, který určuje trend.
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ADLATUS CR700
PLNĚ AUTOMATIZOVANÝ ČISTÍCÍ ROBOT
S robotem ADLATUS CR 700 se nám podařilo vyvinout čistící zařízení, které pracuje bez ohledu na přítomnost úklidového personálu. Koncept je založen na odbornosti profesionálního čistíciho
přístroje, spojeného s čistícím výkonem robotu, jehož cílem je dosáhnout efektivnost nákladů a optimálních výsledků čištění.
Díky jednoduchému a uživatelsky příjemnému prostředí může být
robot CR 700 jednoduše nastaven ve třech krocích. Pak je možné
v zařízení uložit požadované čisticí procesy.
1.
2.
3.

Import rozložení budovy
Označení významných rohů
Definování ploch k čištění

Uživatelské rozhraní robotu CR 700 je navrženo intuitivně tak, aby
úklidový zaměstnanec mohl robota jednoduše zapnout. Možné
jsou jak denně se opakující úlohy čištění, tak individuální instrukce
pro čistícího robota. V případě spontánního čištění, může robot
také fungovat jednoduše pomocí ručního ovládání.
Pokud je nutné dobít baterie robotu ADLATUS CR 700, dolít čistou
vodu nebo vylít odpadní vodu, robot ADLATUS CR 700 nezávisle
přijede k servisní stanici, kde bude vše potřebné provedeno.

ADLATUS CR700
STRUČNÝ PŘEHLED TECHNICKÝCH VÝHOD
Dvojí použití
ADLATUS CR 700 nejčastěji čistí zcela autonomně. Kromě toho je možné zvolit režim manuálního provozu.
Je-li nutné určité místo náhle vyčistit, robot může být vyžádán prostřednictvím tabletu
nebo smartphonu a může mu být nařízeno automatické lokální čištění místa. Dané místo
můžete také vyčistit v režimu ručního ovládání. My to nazýváme dvojí použití!
Navigace
Pokročilý navigační systém robotu ADLATUS CR 700 poskytuje
spolehlivý pohyb ve složitých prostředích.
Jeho výkonné senzory a inteligentní zpracování dat, umožňují
spolehlivé zachycení objektů, které jsou velmi obtížně detekované, jako jsou lidé nebo visící objekty: v závislosti na prostředí
/ štruktuře budovy mohou být vybrány různé spůsoby navigace.
Určování polohy se zajišťuje pomocí programu bez použití přídavných reflexních komponentů. Jiná lokalizační metodika se
používá v prostředích s různě se měnícími překážkami, s malým
počtem statických struktur. Pro tento účel se do objektu instalují
umělé orientační body.
Jedna metodika určení polohy se používá u objektů s mnoha fixními překážkami, jako
jsou zdi či police, bez použití umělých orientačních bodů. Druhá metodika určení polohy
se používá v prostředích s různě se měnícími překážkami a jen několika statickými struktutrami. Za tímto účelem se na objekt umístí umělé orientační body.
Uživatelské rozhraní
Pomocí jednoduchého a uživatelsky příjemného rozhraní, mohou úklidoví zaměstnanci robot ADLATUS CR 700 bez problému zapnout. Buď pomocí dotykového displeje přímo na robotu
anebo vzdáleně z mobilních zařízení, jako je tablet nebo smartphone.
Servisní stanice
Pokud se baterie vybije, nárdž odpadní vody je plná nebo
nádrž čisté vody prázdná, ADLATUS CR 700 autonomně vyhledá svoji servisní stanici a doplní své zásoby. To umožňuje plňe
autonomní fungování po delší dobu.
Připojení a dokumentace
ADLATUS CR 700 nabízí množství možností, jak komunikovat se svým uživatelem, infrastrukturou a ostatními objekty ve svém okolí.
Adlatus může komunikovat se svými uživateli, i když jsou mimo dosah a posílá jim automatické zprávy o vyčištění. Robot může být také vyslán uživatelem pomocí tabletu nebo
smartphonu k vyčištění místa, aniž by uživatel musel vyhledat robota v budově a ručně
jej navigovat k cílové oblasti.
Robustní konštrukce a průmyslové využití
Naše servisní roboty se vyznačují robustní konstrukcí, která je navržena pro nepřetržitý
provoz. Jsou použity vysoce kvalitní komponenty, jako jsou prvky z nerezové ocele nebo
bezúdržbové bezkomutátorové motory.
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ADLATUS CR700
ČISTÍCÍ ROBOT CR700
TECHNICKÉ INFORMACE

ROZMĚRY CR700
hmotnost ........ max. 225 kg
šířka ......................... 755 mm
délka . ................... 1000 mm
výška ...................... 980 mm

Ovládání robota

Plně automatizovaný systematický provoz

Navigační senzory

Laser, 3D vidění, senzory zrychlení, bezpečnostní senzory

Uživatelské rozhraní

Ergonomický přístup prostřednictvím zabudované dotykové
obrazovky a smartphonu nebo tabletu

Servisní stanice (volitelná)

Plně automatické nabíjení baterie, přívod čisté vody a odtok
odpadní vody

Připojení

Bezdrátově přes WLAN, se dostanete k informacím pro obsluhu,
k ovládání, ke správám a plně automatizované dokumentaci

Šířka čištení

700 mm

Šířka stírání

710 mm

Rychlost otáček kartáče

cca. 200 ot./min., plynule měnitelné

Druh kartáče

Standardní adaptér pro všechny běžné kartáče a podložky

Rozměr kartáče

2 x 355 mm

Kapacita čisté vody

120 l s plně automatickým dávkováním během čištění,
plně automatizované doplnění na servisní stanici

Kapacita odpadní vody

68 l s plně automatickým vypouštěním na servisní stanici

Kapacita čisticího prostředku 2 l s plně automatickým dávkováním během čištění

VÝKON
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Doba čištění

3–5 h na jedno nabití baterie, v závislosti
na volbě baterie a intenzitě čištění

Doba nabíjení

3–8 h v závislosti na baterii a volbě nabíjecí jednotky

Rychlost čištění

0,3 m -max. 0,8 m / sec. plynule měnitelná

Čištená plocha

0,75–1,5 km2 za hodinu / 0,5–1 míle za hodinu,
v závislosti na nastavení a intenzitě čištění

Příklad použití

S průměrnou dobou provozu 4 hodiny může CR 700 vyčistit
zhruba 4 000–5 000 m² na jedno nabití baterie.
Za den, včetne dobití baterie, je možno vyčistit 8 000 - 10 000 m².

ADLATUS S700
PLNĚ AUTOMATIZOVANÁ SERVISNÍ STANICE S700
ROZMĚRY S700
hmotnost ............... cca 75 kg
šířka ........................ 1110 mm
hloubka ................... 875 mm
výška ........................ 980 mm

STAV
NABÍJENÍ
3 - 8 hodin

ČISTÁ VODA
> 20 minut

ODPADNÍ VODA
> 5 minut

TECHNICKÉ INFORMACE
Připojení vody					Bezpečnostní ventil „Aquastop“, jaký se používá
						
u zařízení jako pračka či myčka nádobí
Elektrické připojení				Zásuvka 230 V
Plně automatizovaný servisní provoz
						
						
						

Se servisní stanici není nutné ruční plnění nádrže
čisté vody či vyprazdňování odpadní vody do odpadu.
Navíc bez postříkání či rozlití, šetří čas a ušetří
vás nepříjemností

Stav - signální ukazatel 			
						
						
						

Signální ukazatel servisní stanice ovládá a kontroluje, zda je dokončeno nabíjení baterie, napouštění
čisté vody a vypradzňování odpadní vody a jestli je
robot připraven na další směnu

Další informace				YouTube Channel ADLATUS Robotics GmbH
						
https://youtu.be/oZfWjQMXhMw

S výhradou technických modifikací, bez předchozího upozornění. Chyby jsou vyhrazeny.
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Showroom a servis:

Office SK:

Office SK:

Office SK:

Office CZ:

Fakturační adresa:

E-mail:

Telefonní kontakt:

www.adlatus.eu
www.adlatus.sk

IČO: 46564853
IČ DPH: 2023446700
DIČ: CZ684314872

SysTech Group s.r.o.
Novozámocká 67
Horné Krškany
949 05
Nitra

SysTech Group s.r.o.
Řípská 960/9a
Modul: No.: 2, building no.:4
Slatina 627 00
Brno

predaj@adlatus.sk
info@systechgroup.eu

SysTech Group s.r.o.
Kragujevská 1
010 01
Žilina

SysTech Group s.r.o.
Fraňa Kráľa 35
811 05
Mestská časť Staré Mesto
Bratislava

SysTech Group s.r.o.
Palackého 85/5
911 01
Trenčín

+421 948 612 407
+421 948 530 420
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SysTech Group s.r.o.
Brnianska 1H
911 01
Trenčín

