Gebruikstoepassingen
Pudu Robotics is opgericht in 2016 en heeft zijn hoofdkantoor in Shenzhen. Het is een nationale
hightechonderneming die zich richt op het ontwerp, de R&D, de productie en de verkoop van commerciële
servicerobots. Het bedrijf heeft R&D-centra opgezet in Shenzhen, Beijing en Chengdu, en honderden
aftersales-servicecentra in heel China, waarbij R&D-medewerkers meer dan 50% van het personeel uitmaken.
Sinds de oprichting heeft Pudu Robotics zich altijd gehouden aan de "Spirit of Invention” (een inventieve geest)
en de bedrijfscultuur "User-Centered” (op de gebruiker gericht) doorgevoerd, met als doel de productiviteit en
het welzijn te verhogen met de kracht van robots.

Ziekenhuis

Campus

Overheidsgebouw

Pudu Robotics, met als drijvende krachten de kerntechnologieën van autonoom rijden met lage snelheid en
robotische motor- en motion-control heeft eersteklas bezorgrobots, hospitality-robots en desinfectierobots
ontwikkeld, die veel worden gebruikt in restaurants, ziekenhuizen, scholen, kantoren, overheidsgebouwen,
metrostations, wachtkamers, enz. De producten van Pudu worden in meer dan 60 landen verkocht. Met een
superieur aanbod en een wereldwijde aanwezigheid is Pudu Robotics uitgegroeid tot een wereldleider op het
gebied van commerciële servicerobots..

www.pudurobotics.com

global_sales@pudutech.com

400-0826-660

Room 501, Building 1A, Shenzhen International Inno Valley Phase 1, Dashi 1st Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Openbaar vervoer

Hotel

Bank

Desinfectierobot

Functie

Accu met lange gebruiksduur

Ultrasone droge nevel, 2 l/uur
Desinfectie

360°-sterilisatie

188µW/cm² UV-C-desinfectie*

Inhoud reservoir: 15 l

Max. 6 uur desinfectieduur

Droogkookbeveiliging en
waarschuwing bij laag niveau

Laadt automatisch op

Automatisch lokalisatie- en
navigatiesysteem

Max. 6 uur desinfectieduur
De totale accucapaciteit is voldoende
om 12-15 ruimtes (20m2/ruimte) te
desinfecteren.

UV-C-desinfectie
Hoge verlichtingssterkte
360°-sterilisatie
99,99 % desinfectiegraad
4×188 µW/cm² ozonvrije UV-C-lampen

Laadt automatisch op
Puductor 2 is uitgerust met een
dockingstation. Zo wordt ervoor gezorgd
dat de robot volledig is opgeladen en
klaar is voor de volgende taak,
tijdbesparend omdat er geen personeel
bij betrokken is.

Intelligente bescherming
Gesloten cabine met gemotoriseerd
vergrendelingsmechanisme, dat de lamp
beschermt wanneer deze niet in werking is

544 x 538 x 1290 mm

Gewicht machine

60 kg

Accucapaciteit

51,2 Ah

Inhoud reservoir

15 l

Bewegingssensor

Ja

Stralingsintensiteit
op 1 meter afstand

188 µW/cm², UV-C (254 nm)

Effectieve desinfectieafstand

3 meter

Desinfectieduur

Max 6 uur (automatisch opladen)

Kruissnelheid

0,1-1,2 m/s (instelbaar)

Desinfecterende oplossing

Waterstofperoxide ( H2O2), waterstofhypochloriet
(HClO), chloordioxide (ClO2), enz.

Max. opgaande hellingshoek

5°
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3. Het apparaat komt
automatisch aan op
het beginpunt van de
werkzaamheden
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1. De gebruiker controleert het volume van het desinfectiemiddel

4. De robot begint af te tellen
en waarschuwt mensen dat
ze uit de buurt van de te
desinfecteren gebieden
moeten blijven
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5. De taak wordt volgens de
programmering voltooid of
de gebruiker kan de taak
op afstand beëindigen
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6. Het apparaat keert
automatisch terug naar
het laadstation

2. De gebruiker stelt de desinfectietaken in: Cruise-modus\Vast-puntmodus

*Bij een temperatuur van 24,6℃ en een vochtigheid van 57%.

Afmetingen van de machine

Automatische
modus

Zelfrijdende robot met Laser SLAM
3D Obstacle Avoidance
(3D-obstakelontwijking)
Detecteert obstakels nauwkeurig
en komt tot stilstand met een
reactietijd van minder dan 0,5
seconden

Ultrasone desinfectie met droge nevel
Krachtige nevel
Grondige desinfectie
Max. automatische snelheid: 2 l/uur
Volume oplossing 15 l: de klant hoeft de
desinfecterende oplossing niet vaak bij
te vullen
Meervoudige beveiliging
Droogkookbeveiliging
Waarschuwing bij laag niveau

Snelle modus
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4. De robot begint af te tellen
en waarschuwt mensen dat
ze uit de buurt van de te
desinfecteren gebieden
moeten blijven
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1. De gebruiker duwt de robot handmatig naar de desinfectieplaats
2. De gebruiker controleert het volume van het desinfectiemiddel
3. De gebruiker stelt de desinfectietaken in

6

5. De taak wordt volgens de
programmering voltooid of
de gebruiker kan de taak
op afstand beëindigen
6. Het apparaat keert
automatisch terug naar
het laadstation

