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Mặc dù robot đã xuất hiện từ nhiều
năm nay nhưng hầu hết vẫn chỉ
được thiết kế phục vụ sản xuất
công nghiệp, trong khi robot gia
đình thì mới chỉ phổ biến hai loại
dùng làm hút bụi và…đồ chơi.

Chính vì lẽ đó ASTEC đã nghiên cứu và
phát triển các dòng sản phẩm robot AI
thông minh ứng dụng trong các ngành
như y tế, giáo dục, bán lẻ, tour tham
quan bảo tàng, giao hàng, hỗ trợ hướng
dẫn người sử dụng dịch vụ, khử khuẩn …

Robot AI ++ được thiết kế với hai
nguyên tắc chính là tối đa hóa
tương tác con người và hạn chế hết
mức những phiền toái khi sử dụng.
Cụ thể, chỉ cần mở gập, nhấn nút
Power và kết nối với Wifi là xong.

GIẢI PHÁP ROBOT AI ++

CÁC DÒNG SẢN PHẨM ROBOT AI ++ THÔNG MINH
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Robot khử khuẩn AI ++ UV-Iclean
là một robot chuyên nghiệp độc lập khử trùng dịch
vụ có thể được sử dụng ở những nơi trong nhà
khác nhau như bệnh viện, khu vực cách ly, khách
sạn, văn phòng kinh doanh, vv

Robot có chức năng tự động sạc lại thông minh, qua
đó robot có thể độc lập tìm, khớp và liên hệ với cổng
sạc để tự động sạc lại. Định vị tự động được thực
hiện thông qua tầm nhìn máy và radar laser. Chức
năng tránh chướng ngại vật thông minh được thực
hiện thông qua ứng dụng tích hợp của các cảm biến
khác nhau như cảm biến tiếp xúc.

Robot có ba chế độ khử trùng:

 Chế độ trên đường: mở vòi phun khử trùng dọc
tuyến.

 Chế độ điểm cố định: vận hành khử trùng bằng tia
cực tím cho một phòng duy nhất.

 Chế độ kép: Các chức năng khử trùng bằng tia
UV và tia phun được kích hoạt cùng lúc để khử
trùng một phòng.

GIẢI PHÁP ROBOT AI ++

1 ROBOT KHỬ KHUẨN AI++ UV-Iclean

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
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Robot phục vụ - quảng cáo- hướng dẫn từ
xa thông minh AI ++ Guiding Robot
là đối tác tốt nhất để dẫn đường chính xác cho mọi

khách hàng, hướng dẫn chính xác khi hiển thị quảng
cáo.

 Robot tham gia này áp dụng các công nghệ cảm
biến tốt nhất, cảm biến LIDAR / SLAM / Hồng
ngoại / sonar, để thực hiện việc lập kế hoạch và
điều hướng đường đi tự động và chính xác.

 Thị giác máy và công nghệ nhận dạng hình ảnh
sâu được áp dụng để đảm bảo tránh chướng ngại
vật chính xác.

 Nó cũng trang bị hai màn hình quảng cáo 21,5
inch cho quảng cáo thương mại. Robot có chức
năng tự động sạc lại thông minh, qua đó robot có
thể độc lập tìm, khớp và liên hệ với cổng sạc để
tự động sạc lại. Định vị tự động được thực hiện
thông qua tầm nhìn máy và radar laser. Chức
năng tránh chướng ngại vật thông minh được
thực hiện thông qua ứng dụng tích hợp của các
cảm biến khác nhau như cảm biến tiếp xúc.

GIẢI PHÁP ROBOT AI ++

2 ROBOT PHỤC VỤ - QUẢNG CÁO – HƯỚNG DẪN TỪ XA THÔNG MINH

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 Công nghệ định vị và điều hướng hoàn toàn tự động đã bước sang một 
trang mới của robot Hướng dẫn thương mại. Bằng cách tích hợp nhiều 
cảm biến như LiDAR, tầm nhìn máy, cảm biến độ sâu, sonar, hồng 
ngoại, v.v., robot ngày càng thông minh và mạnh mẽ, có thể hoạt động 
hiệu quả và ổn định trong môi trường phức tạp hơn, đồng thời mang lại 
cho bạn trải nghiệm cá nhân hóa mạnh mẽ hơn.

 Màn hình có độ phân giải cao phục vụ cho quảng cáo: AI ++ Guiding 
Robot có màn hình quảng cáo độ phân giải cao kích thước lớn hai mặt 
có thể xuất bản thông tin như thông báo, video, quảng cáo, bất cứ thứ 
gì bạn muốn.

 Tương tác thông minh: Hệ thống giọng nói thông minh hỗ trợ đàm thoại 
miễn phí với người dùng và hội thoại tùy chỉnh trong các cảnh cụ thể; 
Hệ thống trực quan có thể ghi nhớ và nhận ra khách hàng bằng công 
nghệ nhận dạng khuôn mặt, mang đến cho người dùng trải nghiệm say 
mê và tôn trọng.
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ROBOT DỊCH VỤ - GIAO HÀNG ĐỒ ĂN
THÔNG MINH AI ++ Delivery Robot
Từ công đoạn gọi món đến lấy đồ ăn đã được
chuẩn bị, khách hàng không cần tương tác trực tiếp
với nhân viên nào cả. Tất cả những gì họ cần làm là
nhấp vào món ăn mà họ muốn trên menu ở màn
hình cảm ứng của kiosk (quầy hàng), thanh toán và
đợi robot mang túi đồ ăn đến điểm nhận.

Các chức năng chính:

 Chuyển vật phẩm, v.v
 Truyền điểm cố định
 Truyền động tròn
 Mỗi nhiệm vụ chuyển có thể chuyển tối đa 3 địa

điểm
 Nhắc nhở phát sóng giọng nói kịp thời
 Tùy biến ngôn ngữ
 Tự tránh chướng ngại vật
 Giao diện hoạt động trực quan.

GIẢI PHÁP ROBOT AI ++

3 ROBOT DỊCH VỤ - GIAO HÀNG ĐỒ ĂN THÔNG MINH

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 Định vị và điều hướng hoàn toàn tự chủ: Dựa vào một loạt các cảm 
biến như LIDAR, tầm nhìn máy,..robot có thể đạt được vị trí chính xác 
cao và di chuyển linh hoạt ngay cả trong những môi trường phức tạp.

 Dựa vào công cụ tương tác AI mạnh mẽ, có thể tùy chỉnh để thể hiện 
các biểu cảm giống như con người như hạnh phúc, vui vẻ, tức giận,... 
làm cho việc giao tiếp trở nên thú vị và gần gũi hơn rất nhiều.

 Với hệ thống lập kế hoạch tuyệt vời, nhiều robot có thể hợp tác nhịp 
nhàng với nhau trong cùng một môi trường làm việc giúp nâng cao 
hiệu quả, giảm chi phí, nâng cao mức độ dịch vụ và mang đến cho 
khách hàng trải nghiệm thông minh và hiện đại hơn.

 Robot được trang bị vòng đeo tay gọi điện thông minh mới, bạn chỉ cần 
thực hiện một bước là robot sẽ gọi và ra lệnh giao hàng, rất đơn giản 
và tiện lợi.

 Khung gầm robot cấp xe có khả năng nhảy vượt chướng ngại vật siêu 
mạnh và khả năng tránh chướng ngại vật, do đó đảm bảo khả năng tự 
động thích ứng với nhiều môi trường mặt đất phức tạp và vận hành hai 
chiều trơn tru và an toàn.
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