
Robotik vakumlu temizleyici 

Hybrid 



İçindekiler 

• Vakum robotlarının kablolu robotlara göre avantajları  

• Çalışma şekli 

• Kabiliyetleri 

• Avantajları 

• Paket & aksesuarlar 

• Özellikler 

• Özet 



Vakum Robotlarının Kablolu Robotlara Göre Avantajları 

• Kullanım kolaylığı 

• Basitlik  

• Ekonomik  

• Servis verilebilirlik 



Çalışma Şekli - Hareket 

• Havuz suyu akışı türbini çevirir.  

• Türbin dişlileri çevirir.  

• Dişliler;  

1. Her bir arka çarka; 

    Kayışları ve dolayısı ile Hybrid’i hareket ettirir,  

2. Dinamo,  

   Hybrid’in manevralarını kontrolünde kullanılan elektronik cihazların 

çalışması için elektrik üretir.  



Çalışma Şekli – Manevra  

• Robot üzerinde elektronik kart: 

• Hybrid ile iletişim. 

• Hybrid’e dönme bilgisi,  yazılım üzerinde kurulmuş, otomatik kontrollü piston ile sol 

kayışın dönme hareketi. 

• Engelleri tanıma ve kaçma. 

• Su akış hızına hassasiyetine göre hareket ve manevralar.  

• Ledli sinyal ile kullanım durumu ve aynı zamanda su akış düzeni göstergesi  



Kabiliyetleri 

• Kendinden Elektrik Gücü Üreten Sistem 
• Su sirkülasyonuyla tarama sistemi için elektrik üretir. 

• Ledli sinyaller normal kullanım ve sağlanan su akışını gösterir.  

• Hareket Sistemi 
• Elektrikli bir anahtar, etkili manevra için hareket dişlilerini yönetir. 

• Robotta duvar sensörü bulunmaktadır.  

• Manevra kabiliyeti – Hızlı ve hassas.   

• Eğimde tırmanma ve nozullardan kurtulma kabiliyeti.  



Avantajlar 

• Havuzu dolaşma 

• ‘’Robotik temizleyici’’ algoritması ile havuzu tarar,  

Hybrid yüksek başarı ve etkili bir şekilde havuzu tarar.   

• Orta ölçüdeki havuzların tamamını ortalama 1,5 saat içerisinde tarar.  

• Aktif Fırçalama Kabiliyeti  

• Aktif fırçalama özelliği olan tek vakum robotudur.  

• Temizlik Kabiliyeti  

• Patentli, yüksek etkili türbinler;  yüksek verimli turbine kir, dal parçaları, 
yaprak ve diğer büyük pisliklerin filtreye garantili bir şekilde iletilmesini 
sağlar.    

•  Etkili vakum haznesi ile temiz taranmış bölge bırakır.  



Avantajlar 

• Kaçış modu 

• İleri yazılımı robotun duvar veya geçmesini engelleyen bir cisim ile karşılaştığını 
etkili bir şekilde tanımlar ve robotun manevra ile geri taranmış bölgeye kaçmasını 
sağlar.   

• Nozul kapakları gibi engellerden mekanik  ve yazılım sistemlerini kullanarak 
kurtulur.   

• Enerji tasarrufu 

• Hybrid havuzun tamamını pompa gücünü çok kısa bir süre kullanarak temizler.  

• Kullanıcı pompayı yüksek seviyelerde çalıştırarak kısa sürede temizliği bitirip 
pompa hızını düşürerek enerji tasarrufu sağlayabilir.  

• Bayi düzeyinde kolay servis verilebilir (DIY). 



Paket & Aksesuarlar 

 Hybrid paket içerikleri:  

• Hybrid robot  

• Kullanma talimatı 

• Skimmer Adaptörü: ____ 

• 90° Adaptör: _____________ 

• Otomatik güvenlik valfi: ________ 

• Akış göstergesi: ______________________ 

• Opsiyonel  - 1,17m’lik 10 hortumdan oluşan set 

• Opsiyonel  - Yaprak tutucu:______________ 



Hybrid - özellikleri 

• Ağırlık:  

• 4.5kg 

• Gereken pompa debisi (min-max): 

• 5-8  m³/sa 

• 83-133 litre/dk 

• Garanti:  

• Bir yıl  
(Fırça, kayış ve hortum gibi sarf malzemeleri dışında) 



Hybrid’e Özel Avantajlar 

Su akışından yararlanarak kendisi elektrik 
üretip tarama sistemini çalıştırır  

Entegre fırça ile fırçalar ve havuzu 
temizler.  

Tak & çalıştır kendinden ayar kabiliyeti en 
kısa sürede en uygun temizliği sunar.  

Birleştirilmiş kurtulma sistemi ile robot 
döner ve engellerden uzaklaşır.  

Yazılımda kurulu tarama programı yüzme 
havuzu tabanının tamamını dolaşmasını 
sağlar.  

Çalışma durumu ledli göstergesi ile 
manevra ve su akışının düzeni 
izlenebilir.  

Birleştirilmiş hareket ve eğim sensörleri 
havuz şeklini algılar ve en uygun temizlik 
işlemini yapar.  

Direk türbin tüneline açılan büyük yol 
büyük boyutlu pisliklerin çekilmesini 
sağlar.  



Teşekkürler! 






