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Το ROBOTSAFE™ είναι το 
πρώτο ελληνικό αυτόνομο 
ρομπότ απολύμανσης που 
έχει κατασκευαστεί για 
εταιρικούς χώρους, 
εγκαταστάσεις, 
βιομηχανίες, αποθήκες, 
εργοστάσια, κέντρα 
διανομής, αεροδρόμια και 
υγειονομικούς χώρους.

Αυτοκινούµενο συνεργατικό robot που αποφεύγει 
εµπόδια και επανασχεδιάζει δυναµικά τη διαδροµή 
που πρέπει να ακολουθήσει.

Συνεργατικό! Κινείται αυτόνοµα σε όλους τους 
χώρους µε ευελιξία και προσαρµοστικότητα.

Το ROBOTSAFE™ είναι µια απάντηση στην COVID-19
πανδηµία και στις προκλήσεις µολύνσεων της εποχής 
µας. Σαν αυτόνοµο ροµπότ δεν µολύνεται όπως ο 
άνθρωπος και µπορεί να απολυµάνει τους χώρους µε 
ασφάλεια όλο το 24ωρο. 

Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να 
παραµένουν λειτουργικές µε ουσιαστική απολύµανση 
των χώρων των εργαζοµένων που αποτελούν την 
κινητήρια δύναµη των επιχειρήσεων.

99.9999%
Eξουδετερώνει το 

Το 1ο Ελληνικό αυτόνοµο 
ροµπότ απολύµανσης µε 
τεχνολογία εκνέφωσης*!

Σας παρουσιάζουµε 
το καινοτόµο

*H απόδοση απολύµανσης εξαρτάται από το υγρό εκνέφωσης.

των µικροβίων, ιών, βακτηρίων, COVID-19 
& συµβάλλει ∆ΡΑΣΤΙΚΑ στην υγιεινή 
των χώρων! Smart Building εκνέφωση!

Εξουδετερώνει το  99.9%

™



Άλλα απολυµαντικάFACT SHEET εκνέφωσης

Η εκνέφωση µπορεί να διεισδύσει σε περιοχές 
και σηµεία όπως ανάµεσα στα πλήκτρα των 
πληκτρολογίων, πόµολα κτλ. 

Σχεδιασµένο και κατασκευασµένο για 
εταιρικούς, βιοµηχανικούς χώρους και 
όποιον άλλο χώρο επιθυµείτε

 X

99.9% εξάλειψη των παθογόνων µικροβίων, 
ιών & βακτηρίων κτλ. X

Απολύµανση µε προγραµµατισµό X

Σχεδιασµένο για να προσαρµόζεται ανάµεσα στα 
ωράρια εργασίας, διατηρώντας το περιβάλλον 
ασφαλές. X

Πλήρως αυτόνοµο, βασισµένο σε τεχνολογία 
εκνέφωσης. Ικανότητα απολύµανσης σε µεγάλη 
κλίµακα και µεταβαλλόµενα περιβάλλοντα X

Σχεδίαση, R&D, κατασκευή και τεχνική 
υποστήριξη στην Ελλάδα από την 
GIZELIS ROBOTICS X

∆είτε πώς διαφέρουµε από τις άλλες λύσεις

GIZELIS ROBOTICS 

Smart Building: Συνεισφέρει δραστικά 
στην εσωτερική επανναροή του αέρα των 
κλιµατιστικών µε εκνέφωση αερολυµάτων 
που βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα.

∆ιαθέτει αισθητήρες Laser 360ο Μοιρών και 
3D κάµερες για την αποφυγή εµποδίων και 
την κίνηση στο χώρο που το καθιστούν 
100% ασφαλές κατά την κίνησή του.

Με τεχνολογία ψεκασµού ξηρού νέφους µε 
µέγιστη διάµετρο σωµατιδίων 10µm. Ως 
αποτέλεσµα δεν υγραίνονται οι επιφάνειες 
κατά τον ψεκασµό.

Για χρήση ακόµα και σε χώρους µε 
ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισµό.

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον ακριβή 
έλεγχο της υγρασίας σε ξηρούς χώρους, καθώς 
και έλεγχο της σκόνης άρα ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ στην 
εξυγίανση των συνθηκών περιβάλλοντος των 
εργαζοµένων.

Είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αφού κατά 
τη λειτουργία ξηρού ψεκασµού δεν ανεβαίνει η 
θερµοκρασία του χώρου.

Εξοικονόµηση µπαταρίας, µε τον υπολογισµό 
πάντα της πιο σύντοµης διαδροµής.
    
Απαιτεί ελάχιστη ως µηδενική συντήρηση
 
Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας

Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση και 
λειτουργία

Επιπλέον πλεονεκτήµατα:

ROBOtSAFE
dry fog disinfection
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