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Havalandırma S�stemler�nde 

Yen� B�r Anlayış

TÜRKÇE

KATALOG



Klima ve havalandırma kanalları yüksek miktarda kir, toz ve pislik 

toplar.

Sistemler daha etkili çalışır. Böylece, bakım ve enerji 

maliyetlerinden de tasarruf sağlanır.

Ayrıca, kurallara da uymuş olursunuz.

Havalandırma kanalları ve sistemlerinin etkin temizliği, 

çalışanlarınızın daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını 

sağlayacaktır.

Bu durum, mantar ve mikroorganizma oluşumunu arttırır. 

Yurtdışında yapılan araştırmalar kirli ve pis havalandırma 

sistemlerinden dolayı %38 oranında hastalık ve iş gücü kaybı 

oluştuğunu göstermektedir.

”Hasta Bina Sendromu” tabiri hayatımıza girmiştir. Gündelik 

hayatımızı ne yazık ki sağlıksız bina ve iş yerlerinde uzun süreler 

çalışarak devam ettirmekteyiz.

Unutmayalım…
Görünmez Düşman
Sağlığa zararlı milyonlarca mikroorganizma 

havalandırma kanallarından çıkar.
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Kanal tem�zl�ğ� �ç�n 

fırçalama robotları

Kanallar �ç�n kontrol s�stem�

Akıllı hava başlığı �le kanal 

tem�zleme s�stem�

Kanal asp�rasyon 

s�stem�

Ultrason�k d�füzör ve ızgara 

tem�zleme s�stem�



visiobot
Otomatik video kontrol sistemi hava kanallarını 

görüntüler ve SD karta kaydeder. Şarj göstergesi, 

şarj edilebilir lityum bataryası, ufaltılmış boyut ve 

otonomisi ile kullanıcılar için ideal bir araçtır. Robot 

ön ve arka kameralara sahiptir. Ayarlanabilir led 

aydınlatma ve bağımsız motoru ile dört teker çekişe 

sahiptir. Kontrol paneli, 9 inç yüksek çözünürlüğe 

sahip LCD monitör ile taşıma haznesinin içine 

yerleştirilmiştir.

Güç Kaynağı
220 V / 50Hz

Çanta ağırlığı dah�l 

Entegre P�l L�-�on şarj ed�leb�l�r

Robot kablo uzunluğu

15 Kg / 33 lb 

1,5 Kg / 3,3 lb 

72 Db

Robot Ölçüsü     L x W x H 

Çanta ölçüler�     L x W x H  

20 mts / 65 ft

4 teker çek�ş 
Bağımsız yüksek 

Tork motorları

190 x 170 x 80 mm

7,5 x 6,7 x 3 inç

530 x 420 x180 mm

21 x 16,5 x 7 inç

Robot ağırlığı 

 110 V / 60Hz

Kullanılan malzeme

Ses seviyesi

Paslanmaz çel�k

visioair

ÇÖZÜNÜRLÜK
YÜKSEK

BATARYA
LIT-ION

DUYARLI
DOKUNMA

KONTROL
VIDEO

KLAVYEKAYIT

TEKNİK ÖZELLİKLER



visiobot

kamera ve 

aydınlatmalı başlık
basınçlı hava jetleri ekipmanın 

ileri hareket etmesini sağlar

kanalın tüm çevresinde 

hareket eder

başlık tamamen 

kullanıcı tarafından 

kontrol edilir. İlerletme 

ve döndürme hareketleri 

kullanıcı tarafından 

komuta edilir

temizleme etkisi yan 

hava enjeksiyonu 

üzerinden sağlanır

temizlik ve doğrulama 

aktiviteleri aynı zamanda 

hızla yapılır

sistem emme kablo 

bağlantısı ile sunuluyor

Kanal temizleme sistemi, hava enjeksiyonunu geleneksel metotlardan 

daha hızlı ,daha etkili ve  daha uygun maliyetli olarak kullanır. Her 

şekil ve büyüklükte hareket edebilen gelişmiş hava başlığı, kanalın 

dört bir yanına yapışmış kirleri basınçlı hava kanatlarından aldığı itici 

güçle söker atar. Bunun yanı sıra bu yeni sistem görüntüleme yapar, 

kaydeder ve başlığındaki mikro kamera ile temizlik işlemini doğrular. 

Cihaz, kompakt,çok yönlü, rahat yönetilebilirdir. Bu sayede temizlik 

işleminde çok ciddi bir zaman kazanmanızı sağlar.

Basınçlı hava enjeksiyonlu Kanal Temizliği

Nasıl Çalışır?

Hava f�ltre ün�tes�

Hava basınç düzenley�c�

Uzaktan Kumanda

D�j�tal kayıt 

özell�kl� mon�tör

Kameralı ve aydınlatmalı 

akıllı hava başlığı

Hava başlığı

PATENTED

KANAL
KAREFIBER

KANAL
KANAL

DAIRESEL

7- 31 inç
ÖLÇÜ HAVA 

116psi
BASINCI

Yoğun kir temizleme ve 

tabakalaşmış kalıntıların 

temizliği için uygundur

Dönen başlık



hepair

Ön f�ltre

Emme bağlantı borusu

Çanta f�ltre

Tutma yer�

HEPA f�ltre

Kontrol panel�

Teker k�l�d�

F�ltreler dah�l 

toplam ağırlık

2500 m³/saat 

80 Kg / 176 Lb

72 Db

Ön f�ltre G4

Çanta f�ltre F9

HEPA f�ltre H14

220 V / 50Hz

 110 V / 60Hz

1500 CFM 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Emiş gücü

Ses seviyesi

3F filtreleme 

modülü

Boyut 580 x 580 x 900 mm

L x W x H 23 x 23 x 35 inç

Güç kaynağı

Hepair havalandırma vakumlama sistemi fırçalama işlemi 

sonucu sökülmüş kir ve pislikleri toplar, filtreler. İki modülden 
3oluşur. Bir tanesi saatte 2500 m  'e kadar güçlü emme motoru 

ile donatılmıştır. Diğeri ise kanalların yüzeyine çıkarılmış tüm 

kiri, pisliği filtreleyen ve arındıran modüldür.

Kanal vakumlama cihazı

HEPA
FILTRE

DÜŞÜK SES

SEVİYESİ
DOLU FİLTRE

UYARICI
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KARŞILAŞTIRMA
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Gelişmiş pnömatik fırçalama 

robotu,havalandırma kanallarının 

içine yapışmış kirleri güçlü hareketi 

ile söker atar. Başlığa gömülü 

basınçlı hava jeti kirleri buharlaştırır. 

Otomatik kontrol, kullanıcıya zaman 

ayarlı, dönme talimatını 

programlayabileceği bir kullanım 

sağlar.

Müthiş çok yönlülüğü sayesinde 

boyut ve büyüklük gözetmeksizin her 

türlü kanala uyum sağlar. Esnek sap 

20 m uzar ve dikdörtgen kanalların 

temizliğini daha etkili fırçalayarak 

temizlemek için kolay tutulur.

Elektrikli fırçalama robotu esnek ve 

dönen sapı ile havalandırma 

kanallarının tüm iç temizliğini yapar.

Standart Opsiyonel

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hortum Uzunluğu   

Uzaktan Kumanda    

Esnek çelik saplı 

elektrikli dönüş sistemi

Sağlam çelik 

tekerlekler

8 bar basınçlı dakikada 250 lt hava 

girişi olan hava kompresörü gerektirir 

Zamanlanmış yön değişimi 

için dijital program

Yerleştirilmiş Pnömatik 

motorlu dönüş sistemi

Dakikada 0'dan 1500'e 

devir sayısı uyarlılığı

25    20

ProAxis
SYSTEM

Sap kırılmasını 

koruyucu s�stem

Kırılmayan Sap!

DUO
square

DUO Square Sistemi, iki fırça sistemini birleştirir. 

Dış taraf, kanalın yüksek kısımlarını iç taraf ise 

köşe kısımları etkili fırçalayabilmek için uygun 

ölçüye sahiptir.

Dönüş sistemi pnömatik 

motor sapının içindedir
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