Perfektní partner
centrálního vysavače

Jediný robotický vysavač
napojený na centrální
vysavač

Robotický vysavač ROBO v kombinaci s
centrálním vysavačem = nová úroveň úklidu

automatické čištění

Spojením centrálního a robotického
vysavače dýchejte čistý vzduch

Robotický vysavač, o který se
nemusíte starat
Vysoký sací výkon centrálního vysavače zajistí dokonalé
vyprázdnění prachového kanystru a navíc vyčištění rotačního kartáče.

Aktivátor robota
Sací hrdlo s kontakty
Dokovací a nabíjecí stanice

Zásuvka
centrálního
vysavače

ROBO TR800 je jediný robotický vysavač s funkcí automatického vytírání s automatickým
vyprazdňováním prachu, který je napojený do systému centrálního vysavače.

hlavní výhody ROBO

Kryt připojení
vysavače

•

Samočistící základna s technologií Plug and Play

•

Napojení na centrální vysavač

•

Exkluzivní samočistící systém základny SCR (čištění hlavního kartáče a 		
filtrů do systému centrálního vysavače)

•

Bezkontaktní vyprazdňování nádoby

•

Mop pro automatické vytírání

•

Zmenšené rozměry (podjezdná výška je 8 cm)

Integrovanou WIFI lze
ovládat pomocí aplikace

www.smartvac.cz

Robot, který s Vámi
komunikuje

Patří mezi nejtižší na trhu

Samočistící
základna

Schéma průchodu prachu z
robotického vysavače do systému
centrálního vysavače.

ROBO má zmenšené
rozměry

Prach nasávaný
centrálním vysavačem

Samočistící
základna
Automatické
sání

Součásti robotického vysavače ROBO tr800
PROTI MALÝM ROzTOČŮM A
ALERGENŮM

Aplikace robo
Prostřednictvím aplikace
můžete:
•

zahájit nebo dokončit
čištění, i když jste 		
mimo domov

•

zobrazit historii 		
čistících cyklů

•

nastavit plán čištění 		
(denně nebo týdně)

•

upravit sací výkon

•

upravit množství vody
uvolněné během mytí

•

povolit nebo zakázat
funkci automatického
samočištění

•

vyhledat Robo, 		
pokud se nevráti do 		
nabíjecí stanice

•

vybrat režim čištění

Nabíjecí kontakty
Otočná kola

Sací síla a přesnost kartáčů na čištění
okrajů ROBO vám umožní odstranit
i ty nejmenší částečky, jako jsou
drobky nebo zvířecí chlupy. Vzduch
v domě nebude obsahovat žádné
alergeny.

KOMPATIBILNÍ se všemi
zásuvkami centrálního
vysavače

Prach a mikročástice prachu jsou
odsávány přímo do systému centrálního
vysavače. Tímto způsobem nepřijdete
do kontaktu s nečistotami.

TECHNOLOGIE BEZ
PŘEKÁŽEK
Senzory proti
pádu

ROBO je vybaven senzory
ochrany
proti
pádu
a
překážkám, které mu umožňují
identifikovat jakékoli překážky
nebo
nebezpečné
oblasti.
Můžete ho nechat pracovat bez
kontroly.

NA KAŽDÉM POVRCHu
ROBO si poradí s každým povrchem a svými
pojezdovými koly bez problémů pojíždí na
kobercích a všech dalších typech podlah: dlaždice,
kámen, linoleum. Vždy se zárukou důkladného
čištění.

KARTÁČE PRO KAŽDOU POTŘEBU
Hlavní kartáč se štětinami a gumovými
stěrkami má spirálovitý tvar, který
zabraňuje shlukování vláken, vlasů
atd. Navíc není nutné jej měnit podle
podlahy, která má být čištěna.

smart navigace
Díky magnetické bariéře je
možné vymezit oblasti, do
kterých ROBO nesmí mít
přístup.

čistota všude kolem
Vysoce účinný filtr HEPA, pěnový filtr a prachová
nádoba ROBO jsou základem čistících operací.
Z tohoto důvodu se na konci každé operace
automaticky vyčistí. Díky integraci s centrálním
vysavačem, tak dýcháte čistý vzduch!

Mop z mikrovlákna
pro mytí podlah
Nádrž na vodu
INTEGROVANÉ PODLAHOVÉ ČIŠTĚNÍ
Dvojitá funkce, perfektní úklid domu a životního prostředí. Po vysátí stačí nádobu na prach vyměnit za nádrž na
vodu, aby mohl ROBO umýt podlahy.

www.smartvac.cz

chytrá řešení
A v případě existujících domovů bez
centrálního vysavače?
V mnoha případech lze dosáhnout
zdravého domácího prostředí a využít velké
výhody kombinace centrálního vysavače
a robotického vysavače ROBO. A to i ve
stávajících objektech, kde není připraven
centrální vysavač, a to s minimálními zásahy.

Technické parametry
Technická data ROBO TR800
Napětí

Volt

120/240

Příkon

Watt

28

Podtlak

pa

1800

Hlučnost

dB

<65

Doba vysávání

min

100

Vysátá plocha na jedno nabití

m

60

2

Senzor proti pádu

počet

ano/4

Nárazové senzory

počet

ano/11

°

15

Max. výška překážky

mm

15

Mnoho domů a mnoho bytů, má dispoziční
řešení, které zahrnuje např. balkony, terasy,
lodžie s možností průchozího otvoru ve vnější
zdi. To dává možnost instalace centrální
vysavačové jednotky vně např. TUBO QB s
elektrickým krytím IP55.

Minimální podjezdová výška

mm

80

Kapacity nádoby na prach

ml

600

Kapacita nádoby na vodu

ml

150

kg

4

Průměr

mm

350

Tímto způsobem lze kromě známých výhod
centrálního vysavače využít všechny výhody
zcela nového robotického vysavače ROBO.
Níže je uveden příklad možné realizace s
jednoduchým průchozím otvorem na vnější
stěně.

Výška

mm

75

kg

2

Šířka

mm

300

Výška

mm

55

Délka

mm

540

Výška s krytem

mm

130/480

Úhel stoupání

Rozměry ROBO
Hmotnost

Rozměry základny
Hmotnost

Vlastnosti
Vysypávání prachu a čištění filtrů
Umělá inteligence a navigace
Operační systém
Kompatibilita pro hlasové pokyny

Mapování plochy pomocí gyroskopů
iOS - Android
Amazon Alexa a Google Assistant

Wi-Fi připojení

Ano

Automatické dobíjení

Ano

Vysávání

Ano

Mokré čištění

Ano

Nádržka na vodu

Ano

Materiál mopu

Mikrovlákno

Materiály filtrů

Primární filtr, HEPA filtr, pěnový filtr, hlavní filtr

Hlavní kartáč

1 gumový kartáč, rotační kartáč, membrána

Boční kartáče

2 štětinové kartáče pro čištění rohů a podél stěn

Druhy čištěných povrchů

www.smartvac.cz

Automaticky přes napojení na CV

Dřevo, dlažba, koberce, kámen, linoleum

smart-vac s.r.o.
Na Hroudě 3317/22
100 00 Praha 10
Tel./ Fax: +420 261 711 392
Email: info@smartvac.cz
www.smartvac.cz

Firma Smart-vac, působí v ČR od r.
1993 jako výhradní dovozce centrálních
vysavačů Electrolux, později byl rozšířen
sortiment o tepelná čerpadla vzduchvzduch stejné značky, která splňují nové
směrnice o energetické náročnosti budov.
Tyto směrnice požadují, aby počínaje
rokem 2020 byly nové budovy v zemích
EU přibližně o pětinu energeticky méně
náročné než současné.

Váš prodejce:

