
Dulkių siurblys robotas
cvROBO

Siurbia, plauna
 ir automatiškai ištuštinamas
į centrinę dulkių siurbimo 
sistemą.

Unikalus dulkių siurblys robotas,

kuris automatiškai ištuštinamas

į centrinę dulkių siurbimo sistemą!
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Unikalus dulkių siurblys robotas, 
kuris automatiškai ištuštinamas
į centrinę dulkių siurbimo sistemą



• Automatinis išvalymas į centrinę dulkių siurblio sistemą

• Save išvalanti (angl. Self-cleaning) ištuštinimo sistema

• Lengvas prijungimas prie naujų ir senesnių centrinių dulkių siurblių sistemų

• Tinka visoms centrinėms dulkių siurbimo sistemoms

• Valdoma per programėlę, pritaikyta  iOS ir Android

•  Suderinamas su Amazon Alexa ir Google Assistant

• Kraštų šepečiai geresniems valymo rezultatams

• Vandens talpa ir mikropluošto šluostė valymui

•  HEPA filtras ir kempininis filtras

•  Apsaugos nuo kritimo jutikliai

cvROBO palengvina valymą ir pagerina patalpų mikroklimatą

cvROBO yra vienintelis plaunantis dulkių siurblys - robotas, kuris ištuštinamas tiesiai į centrinę dulkių siurblio sistemą. Taigi jums 

pačiam nereikės ištuštinti dulkių konteinerio, kai jis užsipildys. cvROBO galima suaktyvinti per programėlę, o valymą 

užprogramuoti tinkamiausiam laikui, net kai nieko nėra namuose. cvROBO yra labai geras patalpų valymo pagalbininkas, kartu 

pagerinantis mikroklimatą.

Puikus priedas prie visų centrinių dulkių siurblių sistemų
Prijungimo stotelė paprasta, lanksti ir greitai montuojama. Tinka visoms gaminamoms centrinėms dulkių siurblių sistemoms. 

Prijungta prie maitinimo lizdo prijungimo stotelė statoma šalia centrinės dulkių siurblio sistemos įsiurbimo angos. Prijungta prie 

įsiurbimo angos lanksti jungiamoji žarna gali būti paslėpta po apsauginiu dangteliu. Greita, tvarkinga ir paprasta.

cvROBO yra 8 cm aukščio, todėl telpa po dauguma baldų. Prijungimo stotelės aukštis, kai cvROBO įkraunamas ir ištuštinamas, 

yra 13 cm. Jis gali būti montuojamas, pavyzdžiui, po furnitūra ir spintelėmis.

Save išvalanti ištuštinimo sistema
Su unikalia savęs išvalymo (angl. Self-cleaning) sistema cvROBO prijungimo stotelėje robotui reikia mažiau priežiūros, nes 

dulkės ištraukiamos tiesiai į centrinę dulkių siurblio sistemą, o filtrai ir šepečiai valomi automatiškai.

Daugybė cvROBO privalumų



Krovimo stotelė

Apsauginis dangtis

Pakrovimo stotelė

Pajungimo kabelis

Pajungimo žarna

Prijungimas prie centrinės dulkių siurbimo sistemos 

įsiurbimo angos
Jungimas su prijungimo stotele atliekamas su pridėta prijungimo 

žarna, kuri yra 135 cm ilgio ir gali būti nupjaunant sutrumpinta iki 

norimo ilgio. Žarna turi būti prijungta prie centrinio dulkių siurblio 

sistemos įsiurbimo angos. Žemos įtampos laidas turi būti prijungtas 

nuo siurbimo angos prie centrinio dulkių siurblio sistemos.

cvROBO prijungimo stotelė sukurta taip, kad tiktų visų rinkoje 

esančių centrinių dulkių siurblių sistemoms.

Save išvalanti (Self-cleaning) ištuštinimo sistema

Save išvalanti ištuštinimo sistema ne tik ištuština dulkių talpą, bet ir išvalo filtrus bei pagrindinį šepetį. Valymo ciklo 

metu vibracijos sumažina dulkių ir nešvarumų kaupimąsi. Specialus pagrindinio šepečio dizainas sumažina pluoštų, 

plaukelių,  etc. susipainiojimo riziką. Kartu šios savybės garantuoja optimalią ilgalaikę cvROBO ekspolataciją ir 

pasiruošimą efektyviam darbui visada.

Automatinis ištuštinimas prisijungus prie centrinės dulkių siurbimo sistemos
Valymo ciklo pabaigoje cvROBO grįžta į prijungimo stotelę , kurioje ištuštinamas, išvalomas ir įkraunamas. Centrinė 

dulkių siurbimo sistema ištraukia dulkes iš konteinerio, o tuo pačiu metu automatiškai išvalomi šepetys ir filtrai. Taip 

užtikrinama, kad cvROBO  taptų tuščias, švarus ir visada paruoštas naudoti.

Rekomenduojame reguliariai tikrinti pagrindinį šepetį, kad jame nebūtų kliūčių, pvz., plaukelių ar siūlų, galinčių 

sumažinti valymo efektyvumą. Tikrinimo dažnis skiriasi priklausomai nuo valymo sąlygų, pavyzdžiui, ar turite naminių 

gyvūnėlių, ar ne.

Pakrovimo stotelė 
ištuštinimui, išvalymui 
ir pakrovimui!
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Namai be centrinės vakuuminės sistemos
Daugumoje namų galima lengvai sumontuoti centrinę dulkių siurbimo 

sistemą. Daugelyje gyvenamųjų namų ir butų yra erdvių, kuriose galima 

įrengti centrinę dulkių siurbimo sistemą (pavyzdžiui, po laiptais ar 

sandėliuke). Be pernelyg didelės intervencijos galima įrengti vamzdžių 

sistemą (pavyzdžiui, po spintelėm/ar jose). Po įrengimo galėsite mėgautis 

visais centrinės dulkių siurbimo sistemos privalumais, tiesiogiai susijusiais 

ne tik su sveikata ar patogumu, bet ir visais cvROBO privalumais.

cvROBO taip pat galima naudoti atskirai, neprijungus prie centrinio dulkių 

siurblio.

Dvigubas funkcionalumas – siurbimas ir plovimas

Integruotas plovimas
Po siurbimo dulkių konteinerį galite nesunkiai 

pakeisti vandens talpa, o cvROBO nuplaus 

grindis. Mikropluošto šluostę galima skalbti 

skalbimo mašinoje.

„Flexit“ centrinė dulkių siurbimo sistema sukurta taip, kad pasiektų maksimalius 

rezultatus ir yra keturių modelių, tinkančių visų tipų namams. Daugiau skaitykite flexit.com.

5 geros priežastys įsirengti Flexit centrinę dulkių siurbimo sistemą

• Protinga, sveika investicija

• Ištraukia iš namų kenksmingas mikroskopines dulkių daleles

• Lengva montuoti naujuose ir senesniuose namuose

• Palengvina valymą

• Labai tylus



Atsisiųskite programą

Navigacija
Magnetinė juostelė leidžia 
pažymėti sritis, į kurias 
cvROBO negalės patekti.

Ratukai

Krovimo kontaktai

Visapusiškas valymas
Labai efektyvūs HEPA ir 
kempininiai filtrai bei cvROBO 
dulkių talpykla pagerina efektyvų 
valymą, juk kiekvieno ciklo 
pabaigoje jie išvalomi 
automatiškai. Integracija su 
centrine dulkių siurblio sistema 
prisideda prie švaraus, gryno oro 
namuose.

Su cvROBO programėle galite:

• Programuoti/nustatyti valymą 
(kasdien arba kas savaitę)

• Pradėti arba baigti valymą, net 
kai nesate namuose

• Pasirinkti valymo režimą

• Pareguliuoti siurbimo galią

• Pareguliuoti plovimui naudojamo 
vandens kiekį

• Įjungti arba išjungti automatinio 
savaiminio išsivalymo funkciją

• Stebėti veiklos istoriją

• Ieškoti cvROBO, jei jis negrįžo į
prijungimo stotelę

cvROBO

cvROBO – valymo priemonė, kuria galite pasitikėti!

Daug išmanių funkcijų

Lengvas, lankstus prijungimas prie visų tipų centrinių dulkių siurblių sistemų padaro cvROBO 
tobula valymo priemone namuose.
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Veikia su 
Amazon Alexa 

ir Google 
Assistant
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CLIMATE



Integruotas plovimas
Po siurbimo dulkių konteinerį 
nesunkiai pakeisite vandens 
talpa, o cvROBO nuplaus grindis. 
Mikropluošto šluostę galima 
skalbti skalbimo mašinoje.

Tinka visoms grindims
cvROBO veikia ant visų tipų 
grindų ir pasiekia optimalius 
valymo rezultatus. Lengvai 
pereina per kilimo kraštus.

Kliūčių jutikliai
Robotas turi apsaugos nuo 
susidūrimo ir kritimo 
jutiklius, kurie neleidžia jam 
patekti į kliūtis ar pavojingas 
zonas.

Šepečiai visiems poreikiams
Pagrindinis šepetys su guminiais 
šereliais ir valytuvais turi specialią 
konstrukciją, kad būtų išvengta 
pluoštų, plaukelių ir t.t. 
susipainiojimo. Kitas privalumas 
yra tai, kad jo nereikia keisti, norint 
valyti įvairių tipų grindis.

Puikus valymas
Dėl cvROBO siurbimo galios ir kraštų 
šepečių tikslumo robotas pašalina net 
mažiausius nešvarumus, tokius kaip 
trupiniai ir gyvūnų plaukai.

Apsaugos nuo  
kritimo jutikliai

Vandens talpa
plovimui

Mikropluošto 
šluostė plovimui

Suderinamas su visomis centrinėmis 
dulkių siurbimo sistemomis
cvROBO surinktas dulkes išleidžia tiesiai į 
centrinio dulkių siurblio sistemą, nesvarbu, 
kokios markės
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cvROBO turi ilgaamžę bateriją.



Kontaktinė informacija
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Mūsų gaminiai yra nuolat tobulinami, todėl pasiliekame teisę  juos keisti. Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokias spausdinimo klaidas.

Sekite mus

„Flexit“ tiekia sistemas geresniam patalpų mikroklimatui. „Flexit“ yra gyvenamųjų patalpų vėdinimo rinkos lyderis ir 

daugiau nei 40 metų tiekia vėdinimo sistemas namams. „Flexit“ vėdinimo sistemos yra specialiai sukurtos pagerinti 

patalpų mikroklimatą namuose, sudėtingomis sąlygomis. Taigi galite būti ramūs!
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Tiekiama su Flexit cvROBO

305 mm

540 mm

cvROBO dulkių siurblys- robotas su prijungimo stotele
Pakrovimo stotelė
Vandens talpa su mikropluošto šluoste + 1 ekstra mikropluošto šluostė 
2 ekstra kraštiniai šepečiai
Magnetinė juostelė zonoms pažymėti
Maitinimo adapteris pakrovimo stotelei
HEPA filtras + kempinis filtras
Valymo šukos šepečiams
Žarna, skirta prijungti prie centrinės dulkių 
siurblio sistemos

75 mm

130 mm




