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Σχετικά με το Phantas
Το Phantas είναι ρομπότ καθαρισμού δαπέδου που λειτουργεί 
με τεχνητή νοημοσύνη και έχει σχεδιαστεί για μικρές και 
μεσαίες εμπορικές εγκαταστάσεις, καταστήματα, κτήρια και 
επιχειρήσεις. Ενσωματώνει 4 τρόπους καθαρισμού και όλα τα 
είδη των πιο πρόσφατων τεχνολογικών καινοτομιών για να 
προσφέρει μια εξαιρετικά παραγωγική και οικονομική λύση 
καθαρισμού all-in-one.

Συμπαγής σχεδιασμός, το Phantas έχει ισχυρή ικανότητα 
διέλευσης και επιτρέπει τον καθαρισμό σε στενούς χώρους, 
όπως περιοχές κάτω από το τραπέζι. Αυτό, σε συνδυασμό με 
την ισχυρή ικανότητα καθαρισμού στα άκρα, εγγυάται 
μέγιστη κάλυψη καθαρισμού δαπέδου.

Με γνώμονα τη “βαθιά εκμάθηση”, το Phantas είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει τύπους δαπέδων και να προσαρμόζει αυτόματα 
τον τρόπο λειτουργίας του. Μπορεί επίσης να ανιχνεύσει 
βρωμιές/ακαθαρσίες και να εκτελέσει αυτόνομο καθαρισμό 
σημείων ενώ αναγνωρίζει διάφορους τύπους εμποδίων για τη 
λήψη έξυπνων αποφάσεων αποφυγής.

Το Phantas έχει αναπτυχθεί για να βοηθήσει ουσιαστικά το 
ανθρώπινο δυναμικό. Η ειδική βάση φόρτισης και η 
συνδεσιμότητα IoT παρέχουν στο Phantas το υψηλότερο 
επίπεδο αυτονομίας.
Εν τω μεταξύ, με τη φιλική προς τον χρήστη App, οι χειριστές 
μπορούν να ελέγχουν τον καθαρισμό δαπέδου μέσω 
οποιασδήποτε έξυπνης φορητής συσκευής από οπουδήποτε 
και οποτεδήποτε. 

Η εξαιρετική ευελιξία και η ευκολία χρήσης κάνουν το Phantas 
ένα προϊόν προσβάσιμο σε όλους – έχει δημιουργηθεί για να 
εξυπηρετεί όλους, παντού.



Επιμέλεια στο εκατοστό

Καθαρισμός της παραμικρής γωνίας

Ισχυρή ικανότητα διέλευσης
Με συμπαγή σχεδιασμό, το Phantas μπορεί αβίαστα 
να περάσει και να καθαρίσει στενούς διαδρόμους και 
περιοχές κάτω από το τραπέζι.

Μηδενική απόσταση
Με τη βοήθεια της πλευρικής βούρτσας και των 
αισθητήρων υψηλής ακρίβειας, το Phantas μπορεί να 
καθαρίσει κατά μήκος των άκρων με 0 cm απόσταση.

Η εύκολη πρόσβαση σε στενές περιοχές και η ισχυρή
ικανότητα καθαρισμού άκρων εγγυώνται μέγιστη κάλυψη
καθαρισμού.

Ηλεκτρική σκούπα Τρίψιμο

Σκούπισμα Σφουγγάρισμα

ΜΙΚΡΟ
ΑΛΛΑΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Όλα-σε-ένα για καθαρισµό δαπέδων
Το Phantas ενσωματώνει 4 λειτουργίες καθαρισμού δαπέδου, 
γεγονός που του παρέχει ασυναγώνιστη ευελιξία και χρηστικότητα 
για τον καθαρισμό χώρων τόσο σε σκληρούς όσο και μαλακούς 
διαφορετικούς τύπους δαπέδων.

Σε 1 λύσεις

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Το Phantas θα καθαρίσει κάθε
σπιθαμή του δαπέδου σας!



Το Phantas προσφέρει διαφορετικές λειτουργίες 
σχεδιασμού διαδρομής για να προσαρμόσετε το 

σχέδιο καθαρισμού σας, συμπεριλαμβανομένης της 
κίνησης ζιγκ-ζαγκ, της τετράγωνης σπειροειδούς 
κίνησης και του αυτόματου καθαρισμού σημείων.

Ευέλικτος σχεδιασμός διαδρομής

Σε ένα δυναμικό περιβάλλον, το Phantas εντοπίζει τον 
εαυτό του και ενημερώνει τον χάρτη σε πραγματικό 
χρόνο. Οι πολλαπλοί αισθητήρες προσδίδουν στο 
Phantas τρισδιάστατη αντίληψη του περιβάλλοντος, η 
οποία εμπλουτίζει σημαντικά τη γνώση του για το 
περιβάλλον.

Εντοπισμός σε πραγματικό
χρόνο & τρισδιάστατη
χωροταξική αντίληψη

Με την δύναμη
της Τεχνητής Νοημοσύνης
ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΕΝΩ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ
SLAM (Ταυτόχρονος εντοπισμός και χαρτογράφηση)

Κορυφαίος Βιομηχανικός Αλγόριθμος Πλοήγησης

Το Phantas προσφέρει εύκολη και απροβλημάτιστη
χαρτογράφηση με επεξεργασία χαρτών μέσω της 
οθόνης αφής και της εφαρμογής για κινητά.

Χαρτογράφηση χώρου



Αυτόματος καθαρισμός σημείων
4X βελτίωση αποτελεσματικότητας
Το Phantas ενσωματώνει την πρωτοποριακή Auto Spot Cleaning 

εφαρμογή στο σχεδιασμό της διαδρομής του. Στο πλαίσιο αυτής της 
λειτουργίας, το ρομπότ σαρώνει την κατάσταση του δαπέδου και εκτελεί 

αυτόνομα καθαρισμό στα σημεία όπου εντοπίζονται απορρίμματα.

Όταν συναντά σκουπίδια που είναι πολύ μεγάλα για να τα καθαρίσει, το 
ρομπότ στέλνει μηνύματα στους χειριστές μέσω της εφαρμογής.

Καθαρίζοντας μόνο εκεί που χρειάζεται, το Phantas επιφέρει έως και 4Χ 
βελτίωση της απόδοσης και μειώνει σημαντικά την κατανάλωση νερού, 

ενέργειας και χημικών.

Βαθιά Μάθηση (DL)

Έξυπνη αποφυγή εμποδίων
Το Phantas ανιχνεύει στατικά και δυναμικά εμπόδια από 
όλες τις κατευθύνσεις και εκτελεί αυτόνομη έξυπνη 
αποφυγή σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας 
διαδρομές χωρίς συγκρούσεις εντός των χώρων 
εργασίας του. 

Με γνώμονα τη βαθιά μάθηση που βασίζεται σε ένα 
σύνολο εκατομμυρίων δεδομένων αναφοράς κλίμακας, 
το Phantas έχει ισχυρή ικανότητα αναγνώρισης εμποδίων 
και λαμβάνει αποφάσεις συμπεριφοράς σύμφωνα με 
τους τύπους και τα χαρακτηριστικά των εμποδίων π.χ. 
παρακάμπτει τα ηλεκτρικά καλώδια αντί να τα περνάει 
απευθείας.



Αναγνώριση τύπου δαπέδου

Αυτόματη εναλλαγή καθαρισμού
Το Phantas αναγνωρίζει τους τύπους δαπέδων και ρυθμίζει 
αυτόματα το ύψος της βούρτσας για να προστατεύει τα 
υλικά του δαπέδου και να εξασφαλίζει το καλύτερο 
αποτέλεσμα καθαρισμού ενεργοποιώντας αυτόματα τη 
λειτουργία αναρρόφησης ηλεκτρικής σκούπας όταν 
κινείται σε χαλί.

Εφαρμόζεται σε μια ποικιλία από
σκληρά ή μαλακά δάπεδα:

Φυσική πέτρα (Marble, Granite, Belgian Bluestone, etc.)

Artificial Marble, Granite, Ceramic Tiles,

Hardwood,

Concrete,

PVC,

Epoxy,

......

Ceramic

Hardwood PVC Epoxy

Granite Belgian Bluestone

Nylon Marble

Artificial Marble

Concrete

Polyester Olefin

Το Phantas θα σηκώσει αυτόματα την κυλινδρική 
βούρτσα και το μάκτρο πάνω στα χαλιά.

Χαλιά με χαμηλό πέλος (Nylon, Polyester, Olefin, etc.)



Σταθμός Φόρτισης
Αυτόματη φόρτιση

ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
Ειδικός Σταθμός Φόρτισης

Αδιάλειπτη φόρτιση
Το Phantas συνδυάζεται με βάση φόρτισης για την 
ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης παρέμβασης κατά τη 
λειτουργία. Είναι σε θέση να εκτελεί αυτόνομες φορτίσεις σε 
σύνδεση με το σταθμό φόρτισης. 

Ενσωµάτωση IoT

* Η εφαρμογή της λύσης εξαρτάται από τον κατασκευαστή του ανελκυστήρα.

Το Phantas μπορεί να διασυνδεθεί με το σύστημα IoT ενός κτηρίου μέσω API 
ή NFC και άλλων πρωτοκόλλων επικοινωνίας IoT. Μπορεί να συνδεθεί με 
έξυπνα συστήματα ανελκυστήρων* για αυτόνομη κλήση και ανεξάρτητη 
διέλευση από όροφο σε όροφο . Αυτό επεκτείνει σημαντικά τα όρια της 

αυτονομίας.

Ελευθερία να κινείται παντού



Τα πάντα στο κινητό σας
Η εφαρμογή σας επιτρέπει να ελέγχετε τον καθαρισμό 
δαπέδων από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Προσφέρει 
άφθονες επιλογές, όπως επεξεργασία χάρτη, 
τηλεχειρισμό, προγραμματισμό εργασιών, αναφορά 
δεδομένων κ.λπ.

Επεξεργαστείτε τον χάρτη του
χώρου σας ορίζοντας εικονικούς

τοίχους ή ζώνες απαγόρευσης για να
αποφύγετε τον καθαρισμό
απαγορευμένων περιοχών.

Επεξεργασία Χάρτη

Απομακρυσμένος χειρισμός
Ενεργοποιήστε, διακόψτε ή τερματίστε 

μια εργασία καθαρισμού εξ αποστάσεως ή 
ελέγξτε την κίνηση του ρομπότ από το 

smartphone σας.

.

Προγραμματισμός εργασιών

Ρυθμίστε μια εργασία στην εφαρμογή και το ρομπότ 
θα ξεκινήσει αυτόματα τον καθαρισμό την 

προγραμματισμένη ώρα.

Αναφορά Δεδομένων
Λάβετε λεπτομερείς αναφορές λειτουργικών 

μετρήσεων και διαγράμματα ιστορικών στατιστικών 
στοιχείων μέσω της εφαρμογής για να αποκτήσετε 

γνώσεις σχετικά με τα δεδομένα να λάβετε αποφάσεις 
διαχείρισης βάσει δεδομένων.

ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ



Συντήρηση με βάση το Cloud

Ενημερώσεις Over-the-Air (OTA)
Το Phantas συνδέεται με την Cloud πλατφόρμα για 
να λαμβάνει ενημερώσεις λογισμικού over-the-air,
μέσω wi-fi για εύκολη πρόσβαση σε νέα 
χαρακτηριστικά και συνεχείς καινοτομίες.

Αποµακρυσµένο κέντρο
Συντήρησης
Το Κέντρο Απομακρυσμένης Συντήρησης παρέχει 
διαγνωστικά και αντιμετώπιση προβλημάτων 24/7 
βάσει cloud για το Phantas σας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος 540 mm!21.3 in"

Πλάτος 440 mm!17.3 in"

Ύψος 617 mm!24.3 in"

Καθαρό βάρος 46 kg!101 lb"

Σκούπισμα/Σάρωση πλάτος 410 mm!16.2 in"

Τρίψιμο πλάτος 330 mm!13 in"

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αποδοτικότητα καθαρισμού 400-700 #/h!4,305-7,534 ft²/h"

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού > 1000#!10,763 ft²"coverage

Σάκος σκόνης 8 L!2.1gal"

Δοχείο απορριμμάτων 0.7 L!0.2gal"

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ανώτατη κλήση 8$

Μεγ. ταχύτητα καθαρισμού 0.8 m/s!1.8 mph"

Ελάχ. πλάτος διέλευσης 520 mm!20.5 in"

Ελάχ. πλάτος διέλευσης 650 mm!25.6 in"

Ελάχ. πλάτος περιστροφής 620 mm!24.4 in"

Ελάχ. Ύψος ανιχνεύσιμων εμποδίων 10 mm!0.39 in"

Δυνατότητα καθαρισμού στις άκρες 0 mm

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Χρόνος λειτουργίας
Τρίψιμο 5h, Σκούπισμα 5h
Σάρωμα 18h, Σφουγγάρισμα 10h

Χρόνος φόρτισης 2 h

Επίπεδα θορύβου < 65dB

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Συμπεριλαμβάνονται
LiDARs, 3D κάμερες, RGB κάμερα,
Αισθητήρας προστασίας από πτώση,
Αισθητήρας προστασίας από σύγκρουση

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Προαιρετικά Σταθμός φόρτισης, βάση δοχείου νερού.



ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χώροι εργασίας

Καταστήματα Κατοικίες Νοσοκομεία



©Gerobo International2022
Η Gerobo International είναι πάροχος ρομποτικών λύσεων αυτοματισμού που 
αφορούν στους επιχειρηματικούς της τομείς που αναπτύσσονται σε Robotics, 
Cobotics, AMR’s, Service robots και AI Drone solutions. H εταιρεία παρέχει υψηλών 
προδιαγραφών λύσεις στους τομείς Ναυτιλίας, Βιομηχανίας, Logistics και Ho.ReCa. 
Οι κλάδοι αυτοί αναζητούν διαρκώς προηγμένες τεχνολογικές και οικονομικές λύσεις 
για να αντιδράσουν και ανταπεξέλθουν σε μια σειρά από διεθνείς αλλαγές, 
νομοθεσίες, ανάγκες και ζήτηση. Το σύνθημα της εταιρείας είναι People First, Robots
Next!, καθώς εμπνέεται από τις δυναμικά αναπτυσσόμενες και αυξητικά εφαρμόσιμες 
τεχνολογικές εξελίξεις στο πλαίσιο αυτοματισμών του Industry 4.0 & 5.0, την 5G 
τεχνολογία, την ανθρώπινη συνεργατική αλληλεπίδραση με τη ρομποτική και το IoT. @ Gerobo International

info@gerobo.eu

People First, Robots Next

www.gerobo.eu


