
Khi xảy ra khủng hoảng dịch bệnh, vấn đề vệ 
sinh ở nơi làm việc là vô cùng quan trọng. Trước 
những nguy cơ nhiễm bệnh, đồng thời phải đảm 
bảo sai sót ở mức thấp nhất, tự động hóa có thể đóng 
vai trò quan trọng tại nơi làm việc của bạn

Độ tin cậy: Không lo thiếu nhân sự. Không xảy ra yếu tố bất 
ngờ.
Khả năng truy nguồn: Nhận biết chính xác những khu vực đã được 
khử trùng và những khu vực cần được khử trùng. Không có điểm mù.
An toàn: Bảo vệ sức khỏe cho nhân viên của bạn bằng cách tự động hóa 
các tác vụ khử trùng nguy hiểm.
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KHỬ TRÙNG
KHÔNG KHÍ

Aden cung cấp các mẫu robot tiên tiến 
nhất, có thể tự động di chuyển trong 
nơi làm việc của bạn và khử trùng tất 
cả các bề mặt sàn nhà. 

Tại sao chọn robot khử trùng sàn nhà?
Giảm sự tương tác giữa con người và 
bề mặt nhiễm bẩn giúp giảm nguy cơ 
lây truyền virus.
Tính linh hoạt: Robot lau sàn có thể 
được sử dụng khi có dịch bệnh lẫn 
thường nhật, giúp tiết kiệm chi phí 
vận hành.
Có thể vận hành trong những khu 
vực rất nhạy cảm hoặc bị cách ly, 
giúp ngăn chặn sự lây nhiễm chéo.
Thiết lập ghi nhớ theo dõi trong các 
bệnh viện, sân bay, trường đại học 
hàng đầu
. 
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Là hàng phòng vệ đầu tiên cho con 
người trước khi tiếp xúc với không 
gian bị nhiễm virus.
Khử trùng toàn diện – thậm chí là bên 
trong kệ tủ đóng kín.
Chế độ khử trùng tích hợp bao gồm tia 
cực tím, phun sương oxy già và công 
nghệ lọc khí plasma.
Thiết lập ghi nhớ theo dõi trong các 
phòng phẫu thật, phòng hồi sức cấp 
cứu và các phòng bệnh ở các bệnh 
viện.
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Kiểm tra nhiệt độ thời gian thực 
bằng hình ảnh hồng ngoại.
Hỗ trợ khách ra vào tòa nhà và đăng 
ký thông tin mà không cần tiếp xúc 
vật lý.
Thực hiện kiểm tra danh tính bằng 
nhân dạng. 
Đa dạng phương thức nhập liệu, bao 
gồm nhận dạng giọng nói

Công nghệ robot có thể thực hiện quá 
trình khử trùng ở cấp độ vi mô. Chất 
khử trùng được tự động phun và phát 
tán trong không khí dưới dạng phân tử. 

Tại sao chọn robot khử trùng không 
khí?
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Tự động phun thuốc khử trùng ở 
khắp các khu vực được chỉ định 
trong tòa nhà.
Chia sẻ tin nhắn thoại để nâng cao 
hiểu biết về quy trình bảo vệ sức 
khỏe 
Giảm khối lượng công việc của nhân 
viên và giảm nguy cơ lây nhiễm
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Tự động giao thức ăn, vật dụng và 
tài liệu trong tòa nhà của bạn.
Phục vụ trên các tầng lầu – robot có 
thể tự sử dụng thang máy.
Giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm từ sự 
tiếp xúc giữa người với người

Robot tuần tra khử trùng

Robot giao hàng

Robot tương tác màn hình rộng

www.adenservices.com

KHỬ TRÙNG
SÀN NHÀ

ROBOT
LẬP TRÌNH SẴN

Khi xảy ra khủng hoảng sức khỏe, tiếp 
xúc càng ít thì nguy cơ nhiễm bệnh sẽ 
càng giảm. Công nghệ Robot của 
Aden cung cấp một loạt những robot 
thông minh, đa chức năng giúp giảm 
thiểu việc tương tác giữa con người 
với các bề mặt ở nơi làm việc.

GIẢI PHÁP
CÔNG NGHỆ

ROBOT
VỆ SINH VÀ
KHỬ TRÙNG



TMiRob Gaussian Robotics Yunji Technology

Tập đoàn Aden tại Trung Quốc có lịch sử 20 năm hoạt động tại tất cả các thị trường châu Á. Chúng tôi 
có trụ sở đặt tại Thượng Hải - trung tâm cách mạng công nghệ và tự động hóa của châu Á - và đã xây 
dựng mạng lưới kết nối vững chắc với những nhà sản xuất robot tiên tiến nhất của Trung Quốc và toàn 
cầu, mở ra cho họ một cánh cổng độc nhất để bước vào thị trường Trung Quốc, Đông Nam Á, Nhật Bản 
và Hàn Quốc.

Nền tảng robot độc đáo của chúng tôi phục vụ việc thiết lập quản lý các cơ sở, thành phố thông minh 
và các khu đô thị. Chúng tôi mang đến một giải pháp robot kết hợp chặt chẽ giữa:

Về Tập đoàn Aden

Về Aden
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3,500 m2 trung tâm hậu cần

80 chi nhánh ở Trung Quốc và hơn 20 điểm vận hành tại Đông Nam Á.

35 nhân viên hỗ trợ kĩ thuật và đội ngũ giám sát 24/7.

Trung tâm đào tạo và kiểm tra R&D đang hoạt động tại Thượng Hải

Mạng lưới và Tài sản

BẢO TRÌPHÂN PHỐIPHÁT TRIỂN VẬN HÀNH

www.adenservices.com

25+ 
quốc gia đang vận hành

26,000+ 
nhân viên trên toàn cầu

1,500+
khách hàng ở châu Á

200+ 
nhân viên kinh doanh 

đạt tiêu chuẩn

www.adenservices.com

Chúng tôi làm việc với những đối tác xuất sắc nhất 
để mang lại những điều tốt nhất

Nhà phát triển hàng đầu 
Trung Quốc về lĩnh vực 
robot khử trùng không khí 
và robot chuyên dụng 
trong bệnh viện

Công ty phát triển robot 
làm sạch tiên tiến cùng 
với khử trùng sàn nhà và 
bề mặt

Nhà chế tạo hàng loạt 
robot lập trình sẵn cung 
cấp dịch vụ dễ dàng hơn, 
nhanh hơn và an toàn 
hơn

Liên hệ Aden

GIẢI PHÁP
CÔNG NGHỆ ROBOT

VỆ SINH VÀ KHỬ TRÙNG


