CORONABOT
Plně automatizovaný, pohyblivý
nosič zdroje UV-C záření, pracující
samostatně bez potřeby lidské obsluhy.

Je určen pro pravidelnou dezinfekci rozsáhlých prostor, bez použití
chemických přípravků.

Základem je automatizovaný vozík nesoucí Germicidní zářič (zdroj UV-C
záření). Vozík se pohybuje podle potřeby - rychlost je nastavena podle toho,
jak dlouho je potřeba působit na daný typ patogenu.

Výhodou tohoto řešení je možnost rychlého a jednoduchého nasazení
kamkoli. Trasa vozíku je definována jednoduchým způsobem.
Na podlaze je nalepená / nakreslena vodicí čára.

Vozík nepotřebuje připojení k el. síti, je napájen vlastní baterií, kterou
používá také jako zdroj energie pro UV-C zářič.

Maximální účinnost jednoho vozíku na jedno nabití akumulátoru je
dezinfekce 600 m2 plochy objektu během 3,5 h do výšky cca 2 m.

UV-C záření nelze používat v přítomnosti osob, proto při probíhající
dezinfekci nesmí být v daném prostoru lidé (dezinfekce probíhá během
přestávek v provozu).

Germicidní zářič ničí patogeny intenzivním (UV-C) ultrafialovým zářením,
které způsobí narušení jejich struktur. Toto záření je ale nebezpečné i pro
člověka, proto germicidní lampy nemohou přímo ozařovat prostory, kde se
vyskytují lidé či zvířata. Používá se pro sterilizaci vzduchu, kapalin a povrchu
předmětů tam, kde je potřeba bezpečné a dezinfikované prostředí.
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VÝKON STERILIZACE
(PRO RNA VIRY, 90 %)
Rychlost jízdy při sterilizaci
Šířka záběru na jeden průjezd
Rychlost dezinfekce
Dezinfikovaná plocha na jedno nabití
Doba sterilizace na jedno nabití
Doba nabíjení

1,4 m/min
2m
170 m2/h
600 m2
3,6 h
2h

PARAMETRY
VOZÍKU
Rozměry (Š x D x V)
Hmotnost, vč. akumulátoru
Maximální rychlost
Druh ochrany
Hlučnost

520 x 890 x 1600
47 kg
1 m/s
IP21
<60dB

PARAMETRY
TRASY
Šířka rovné trasy
Poloměr zatáčky
Rovinatost, spád/stoupání
Maximální nerovnost povrchu

550 mm
700 mm
2%
10 mm

POŽADAVKY
NA PROSTŘEDÍ
Barva podkladu
Teplota při provozu
Prostředí
Místo provozu

bez omezení
+5 až +50 °C
suché, pod střechou, chráněno před
vlhkostí a kondenzovanou vodou
bezprašné prostředí, rovina, pevný podklad

ČIDLA
Snímání vodící čáry
Lidar
Protipádová čidla
Dotykové čidlo
IR čidla
Detektor přítomnosti osob
RFID snímač

LPS kamera
ano, dosah 0,2 až 8 m
ano, optické, 658 nm
ano, funkce total-stop
ano, dosah 0 až 3 m, 880 nm
ano, 360°
option, 13.5 MHz

