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ECOBOT Vacuum 40



ECOBOT-TUOTEPERHE

Gaussian Robotics kehittää ja valmistaa siivousrobotteja ihmisten avuksi, osaksi siivoustyötä. ECOBOT-tuoteper-
he koostuu kattavasta valikoimasta siivousrobotteja, joihin kuuluvat mm: Vacuum 40, Scrubber 50, Scrubber 50 
PRO, Scrubber 75, Sweeper 111. Siivousrobotteja on otettu käyttöön maailmanlaajuisesti jo tuhansissa erilaisissa 
käyttöympäristöissä, tarjotakseen ammattitaitoista ja johdonmukaista siivouspalvelua.

Gaussian Robotics syntyi vuonna 2013 intohimosta autonomiseen ajamiseen. Se rakensi luokkansa johtavan 
autonomisen navigoinnin, perustuen edistyneeseen SLAM-tekniikkaan ja lopulta integroi sen puhdistuslaitteisiin. 
Sittemmin Gaussian on kasvanut markkinoiden maailmanlaajuiseksi johtajaksi sekä suunnannäyttäjäksi. Tänä 
päivänä se on kasvanut kovalla vauhdilla yli 1 000 työntekijän yritykseksi, jonka pääkonttorit sijaitsevat Shanghais-
sa, Singaporessa, Hongkongissa ja Hollannissa.
 

GAUSSIAN 



KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
ECOBOT Vacuum 40 soveltuu moniin pieniin ja keskikoisiin tiloihin, kuten toimistorak-
ennuksiin, hotelleihin, sairaaloihin, kouluihin, ruokakauppoihin, kauppa-
keskuksiin jne. 

LATTIAMATERIAALIT 
Sivuharjan ja säädettävän sylinteriharjan yhdistelmän ansiosta ECOBOT Vacuum 40 
voi puhdistaa erityyppisiä kovia ja pehmeitä lattioita, mukaan lukien luonnonkivi-, 
PVC- ja vinyylilattiat, keraamiset laatat, epoksi, betoni, tekstiilimatto jne.

Hotellit SairaalatToimistorakennukset

Koulut Ruokakaupat Kauppakeskukset

Luonnonkivi PVC- ja vinyylilattiat Keraamiset laatat

Epoksi Betoni Tekstiilimatot



VAHVUUDET
YKSINKERTAISUUS — Minimaaliset ylläpitokustannukset  

Helppokäyttöinen
• Käyttäjäystävällinen kosketusnäyttö ja valikko, nopeuttaa ja helpottaa käyttöönottoa
• Joustavat toimintatavat, koneen ohjaus kosketusnäytön, mobiilisovelluksen tai pilvipalvelun 
kautta
• Käyttäjä voi suorittaa kartoituksen, karttojen muokkaamisen ja tehtävien luomisen laitteen 
omalla näytöllä ilman ulkopuolista apua

Kehittynyt tekoälynavigointijärjestelmä, jonka SLAM mahdollistaa 
• Reaaliaikainen automaattinen peittoalue: Kartoittaa ja suunnittelee dynaamisesti puhdistusreittejä 
maksimoidakseen puhdistuskattavuuden muuttuvassa ympäristössä
• Uskomattoman nopea kartoitus: 2000 m² kartoitus 30 minuutissa 
• Joustava kartan muokkaus (vaativiin ympäristöihin mm. virtuaaliseinien ja korostusalueiden 
lisääminen)

Tehtävien ajastus, aktivointi ja ylläpito
• Mobiiliapplikaation avulla reaaliaikainen tiedonsiirto ja valvonta, reaaliaikaisen tiedon saaminen 
toimintatilasta ja puhdistuksen edistymisestä. Ilmoitukset saatavilla myös tekstiviestinä
• Gaussian-Cloud pilvipalvelun avulla reaaliaikainen seuranta, etähallinta sekä puhdistusraportit
• Lähettää yksityiskohtaiset siivousraportit käyttäjille sähköpostitse

Joustavat tehtäväyhdistelmät, joiden avulla robotti voi navigoida erittäin 
vaativissa tilanteissa
• Opeta ja seuraa (automaattinen toisto)
• Automaattinen peittoalue (maksimaalinen puhdistuskattavuus)
• Reaaliaikainen automaattinen peittoalue (palaa puhdistamaan alueet, joihin ei aikaisemmin 
päässyt)
• Navigointi (pisteestä pisteeseen) 

Automaattinen toiminnan jatkaminen
• Keskeytyksen jälkeen jatkaa edellistä keskeneräistä tehtävää 

Minimaalinen tarve päivittäiselle ylläpidolle
• Lataustelakka automaattiseen lataukseen takaa keskeytyksettömän toiminnan 24/7
• Yleishuoltoon riittää vain 2 tuntia kuukaudessa

Kaksitoiminen: Autonominen + Manuaalinen 
• Autonomisen ja manuaalisen tilan vaihtaminen onnistuu yhdellä napin painalluksella
• Manuaalitilassa robottia voidaan työntää käyttäjän toimesta

ÄLYKKYYS — Kulkee ketterästi haastavissa ympäristöissä

AIoT Integraatio
• Sähköovien avaus
• Hissi-integraatio (KONE DX-hissit)
• OTA-järjestelmän päivitys



TUOTTAVUUS — Poistaa yhdellä pyyhkäisyllä pahimmatkin pölyt 

OHJATTAVUUS — Pääsy hastaviinkin alueisiin puhdistuksen aikana 

TURVALLISUUS — Huippuluokan esteiden havaitseminen ja väistäminen 

Edistyksellinen puhdistusteho
• Imurointi, lakaisu ja moppaus yhdellä laitteella
• Jopa 1200 m²/h (*)

Sensorit
• Reagoi muutoksiin automaattisesti puhdistaessa, havaitsee ja väistää staattisia sekä dynaamis-
ia esteitä reaaliajassa
• Tarjotakseen monipuolisen turvallisuuden; varustettu putoamissuojalla, törmäyksenestoan-
tureilla, pehmeällä puskurilla, Hätä-Seis painikkeella jne.

Suuri kapasiteetti 
• 12 litran pölypussi
• 2,5 litran roskasäiliö

Tehokas imumoottori
• Erittäin vahva 24KPa: n imuteho, joka puhdistaa vaivattomasti hienoa pölyä ja roskia kovilta 
lattioilta sekä matoilta

Erinomainen ilmanpuhdistuskyky
• H13 HEPA-filtteri

Seinän vierustojen ja nurkkien puhdistus  
• Sivuharja mahdollistaa puhdistuksen 0-2 cm etäisyydeltä

Ketterä ja kompakti muotoilu
• 80 cm läpikulkuleveys + 70 cm kääntösäde, kykenee puhdistamaan kapeatkin käytävät

Kuva 1: Vac 40 Sensorit (*Ihanteellisissa olosuhteissa)

Etukamera 

Syvyyskamera 

Ultraäänianturit 

Kaiutin 

2D Lidar 

Etupuskuri (törmäyksenestoanturit)



AVAINEDUT

KESTÄVYYS — Luo pitkäaikaista arvoa ympäristöystävällisellä lähestymistavalla

KUSTANNUSTEHOKKUUS — Sijoita ECOBOTin laatuun sekä tekniikkaan ja alenna
                                            merkittävästi siivouskustannuksia

BETTER IMAGE — Enhance Facility Image by embracing a consistent, sustainability-
-oriented clean

Energiansäästö
• Laskee tehokkaimman puhdistusreitin energiankulutuksen vähentämiseksi
• Laskee tarvittavan tehon jäljellä olevan puhdistustehtävän suorittamiseen ja lataa vastaavan 
määrän virtaa automaattisesti

Alhaiset kokonaiskustannukset
• Suuri kapasiteetti, litiumakut, integrointi hissiin ja valinnainen latauslaite takaavat korkean 
sijoitetun pääoman tuottoprosentin ja alhaiset ylläpitokustannukset

Vähennä työvoimakustannuksia
• Tehtävien ajoituksen ja reaaliaikaisen raportoinnin toiminnot yksinkertaistavat siivoustasi ja 
pienentävät työvoimakustannuksia

Äänieristys
• Käyttömelutaso vain 55 dB, ihanteellinen meluherkissä ympäristöissä ja päiväsiivouksessa

Korkea suodatus
• Ilmansuodatus tapahtuu tehokkaan Hepa -suodattimen kautta, mikä estää hienon pölyn 
leviämisen huoneilmaan

PAREMPI IMAGO — Paranna yrityksen imagoa omaksumalla johdonmukainen  
                                        kestävyyteen suunnattu siivous 

Markkina-arvo
• ECOBOT:in visuaalinen ulkonäkö osoittaa kävijöille, että otat heidän terveytensä ja 
turvallisuutensa vakavasti, samalla viestien yrityksesi olevan puhtauteen panostava ja 
suuntaa näyttävä organisaatio 
• ECOBOTin vettä säästävien ja energiatehokkaiden puhdistusratkaisujen 
käyttöönotto ilmentää yrityksesi sitoutumista yritysvastuualoitteisiin



ASIAKASKOKEMUKSET 

        The ECOBOT takes a lot of time 
off our work in the area, which we can 
put into more elaborate handicrafts. 
We have tested it intensively here and 
are sure that it will soon support us 
permanently in our day-to-day 
business.

(translated from German))

— Georgios Sarantos
Dussmann Service (Germany)

       The cleaning service partners 
operating the ECOBOT at the airport 
generally find it safe, easy and 
efficient to use it.  The ECOBOT’s 
adoption and awareness of its capa-
bilities by the cleaning team and 
leveraging on its technology for its 
daily cleaning operations is increas-
ingly improving.

— Jerome Francis
Changi Airport Operations
Management (Singapore)

        Our robots (ECOBOT series) 
work 24 hours a day without compro-
mising the efficiency. So, we provide 
a  cleaner service with a unique 
quality and comfort level for our 
customers.

(translated from Polish)

Seris Konsalnet (Poland)

        With this technological robot, it 
renews itself day by day. It has 
systems that can take the elevator. 
ECOBOT 50, a small one of which can 
take the elevator, charge itself, fill and 
empty its own water…If it sees a living 
thing, it changes its path. You can 
manage it via the panel, web or 
mobile. You have the cleaning done 
over and over again by using the 
remote panel without being there.

(translated from Turkish)

— Nazlı Uzunlar
UFS Facility Services (Turkey)

Continuing to implement our innova-
tive cleaning solutions with these 
robotic floor scrubbers and driers... 
There’s  a  reason we're one of the 
UK’s leading cleaning service provid-
ers.

Mitie Cleaning Services (UK)

        Our train presentation and 
station cleaning teams have been 
working tirelessly throughout the 
pandemic and the new Eco Bot will 
help free up a lot of time, so 
colleagues can focus on additional 
sanitisation. 

— Simone Bailey
Greater Anglia  (UK)



Shanghai Gaussian Automation Technology Development Co.,Ltd
Add: Floor 3, Building 19, Building 8, No.498, Guoshoujing Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone 

E-mail: sales@gaussianrobotics.com                   http://www.gaussianrobotics.com

      @Gaussian Robotics      

SHANGHAI   /   HONGKONG   /   SINGAPORE   /   NETHERLANDS

TIETO

TIETO

TIETO

TEKNISET TIEDOT 

OMINAISUUDET 

MITAT

PAINO 

PUHDISTUSLEVEYS (ILMAN SIVUHARJOJA) 

MAX. PUHDISTUSTEHO 

NIMELLISJÄNNITE

MAX. TEHO 

MAX. ILMAVIRTA 

MAX. KALTEVUUS 

NOPEUS  

SIVUHARJA 

SYLINTERIHARJA  

MOPPI  

PÖLYPUSSI 

ROSKASÄILIÖ  

SENSORIJÄRJESTELMÄ 

MAX. TYÖSKENTELYAIKA 

IMUROINTI, LAKAISU, MOPPAUS 

P 700* L 570* K 875 MM 

80 KG

400 MM

  1200 M²/H

24 V

960 W

2,O M³/MIN

8º

0-3,6 KM/H

SÄÄDETTÄVÄ Ø 260 MM

SÄÄDETTÄVÄ Ø 90* 400 MM

YHTEENSOPIVA

12 L

2,5 L

2 D LIDAR, 3* SYVYYSKAMERA, ULTRAÄÄNIANTURIT,
ILMANPAINEPUSKURI JA TOPVIEW KAMERA

≈ 2 H ~ 3 H

Vasarakatu 6, 15700 Lahti  myynti@cleanbots.fi  puh. 010 508 9100  www.cleanbots.fi 


