JETTY
ROBOT PRO ČIŠTĚNÍ A INSPEKCI VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ
Máte potíže se znečištěním vzduchotechnického potrubí?
Pak je právě pro vás určen náš čisticí robot!

Robot Jetty
Je pásový robot unikátní konstrukce. Slouží pro čištěni a inspekci vzduchotechnického potrubí, kuchyňských či průmyslových odtahů, klimatizací, zkrátka míst,
ve kterých je čištění jinak nepříjemnou nebo neřešitelnou záležitostí. Nová generace robota vychází ze zkušeností s předchozím typem a vyniká mimo jiné lepšími užitnými vlastnostmi, větší odolností, vyšším výkonem a snadnější obsluhou.

Vysoká účinnost
Robot používá k čištění metodu tryskání suchého ledu, která umožňuje odstranit
i mastnou špínu z potrubí ekologicky a bez přidání rozpouštědel. Robustní konstrukce robota dovoluje použití vysoce výkonných trysek, neboť díky zapření se v potrubí
pomocí šesti ramen získává potřebnou stabilitu pro rotující trysku, a umožňuje vystředit tělo robota v potrubí tak, aby tryska měla maximální účinnost. Rychlost otáčení trysky i rychlost pojezdu robota lze nastavit podle potřeby v závislosti na míře
znečištění. Z ústí trysky stříká čisticí médium o teplotě -78 stupňů Celsia, které prudce podchladí povrch a způsobí takzvaný termický šok. V jeho důsledku dojde k uvolnění nečistoty vznikem pnutí mezi nečistotou a podkladovým povrchem.

Šetrné čištění
Metoda čištění suchým ledem je šetrná k čištěnému povrchu a nepoškozuje jej.
Další její výhodou je, že po samotném suchém ledu (tuhém oxidu uhličitém) nezůstává žádný odpad, neboť se téměř okamžitě přemění na plyn a odchází odtahem.
Nezanedbatelnou výhodou je fakt, že oxid uhličitý je inertní a netoxický plyn.

Tvary potrubí
Jetty dokáže projet a vyčistit potrubí kruhového, čtvercového nebo obdélníkového průřezu a díky své konstrukci je schopen projíždět nejen potrubím vodorovným, ale do potíží se nedostane ani v šikmém ani ve svislém potrubí. Robot
také dokáže projet esovitě zahnutým potrubím a různými zatáčkami.

Ovládání robotu
Robot je modulární, velmi snadno sestavitelný systém. Po vybalení rozvaděče,
ovládacího pultu a dalších potřebných součástí je zapojení celého systému jednoduché a rychlé. Obsluha řídí robota z bezpečného místa pomocí ovládacího pultu.
Potrubí před robotem je snímané kamerou a zobrazuje se na monitoru operátora.
Operátor může robota snadno navádět do požadované pozice pomocí ovládacích
prvků. Navíc operátor přímo dohlíží na proces čištění potrubí a hned vidí výsledky. Ovládací pult také umí uložit videozáznam,
takže lze následně udělat prohlídku před vyčištěním a po vyčištění a zákazník si může zkontrolovat rozdíl.

Ekologie
Metoda čištění suchým ledem je ekologická, neboť suchý led se vyrábí ochlazením existujícího oxidu uhličitého. Při jeho použití
nepřibývá do atmosféry žádný nový oxid uhličitý a nemá tak vliv na vznik skleníkového efektu. Použitím oxidu uhličitého je možné čistit velmi přilnavé a odolné úsady, aniž by byly použity agresivní chemikálie typu organických rozpouštědel, kyselin či zásad.
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Robot Jetty je unikátní zařízení s výbornou návratností
investice a významným technologickým náskokem v oboru.
Ukažte s námi záda své konkurenci a vydělejte více.
Technické parametry
Minimální průměr potrubí:
Maximální průměr potrubí (standardní konfigurace)
Maximální průměr potrubí (s přidanými nástavci)*
Maximální rychlost pojezdu
Pohotovostní hmotnost robotu (bez přívodní hadice a kabelu)
Délka hadice pro suchý led (max.)
Napájení rozvaděče
Tvary potrubí

360 mm
710 mm
1300 mm
70 mm/s
36 kg
50 m
100–240 VAC
kulatý i hranatý průřez, esovitě zahnuté, svislé

* možno upravit dle potřeb zákazníka

Robot byl vyvinut ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze a je přihlášen k patentové ochraně. Robot byl oceněn v soutěži o Nejlepší spolupráci roku 2010 pořádané Americkou obchodní komorou ČR a Sdružením pro zahraniční investice
AFI a obdržel také Speciální cenu Technologické agentury České republiky. Robot Jetty se v roce 2011 zúčastnil soutěže Inovace
roku 2011 pořádané Asociací Inovačního podnikání ČR, získal cenu Grand Prix na Mezinárodním veletrhu For Waste & Cleaning
v Praze a Zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Zlatá medaile Mezinárodní strojírenský veletrh Brno, 2011
Grand Prix For Waste & Cleaning Praha, 2011
Inovace roku 2011 - Účast v soutěži pořádané AIPČR
Zvláštní ocenění udělené TA ČR, 2010
Nejlepší spolupráce roku 2010, 3. místo

NABÍDNEME VÁM ŘEŠENÍ
Kontaktujte nás:
Neovision, s. r. o.
Barrandova 409
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Česká republika
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Fax:
E-mail:
Web:

+420 225 273 650
+420 225 273 680
jetty@neovision.cz
http://www.jettyrobot.com
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