
AP SERIES
Intelligent Patrol Robot for New Normal

หุน่ยนตล์าดตระเวนอจัฉรยิะส าหรบัฐานวถีิชีวติหห่่



AP-90

• ฉายรงัสีอลัตราไวโอเลต UVC ฆา่เชือ้โรค
• ฆา่เชือ้โรคอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยพลงังานท่ีมี

ปรมิาณความเขม้ของแสง UV รวม สงูถงึ 2640 
uW/cm2

• ครอบคลมุการฆา่เชือ้โรค 360 องศา
• ฟังกช์ั่นพน่น า้ยาฆา่เชือ้โรคแบบสเปรย์
• ฟังกช์ั่นหวัจา่ยน า้ยาฆา่เชือ้โรค
• ระบบอจัฉรยิะตรวจสอบอณุหภมิูของรา่งกาย พรอ้ม

แจง้เตือนไปยงั operator screen และสง่ผา่น Line
• ระบบบนัทกึวีดีโอ (option B)
• หุ่นยนตเ์คลื่อนท่ีอตัโนมตัิเต็มรูปแบบ โดยเทคโนโลยี

จาก Omron

AP-90A/B

Intelligent Patrol Robot for New Normal
หุ่นยนต ์ลาดตระเวนอัจฉริยะส าหรับฐานวถิชีวีติใหม่



ฟงักช์ัน่การท างาน

กลอ้งตรวจจบั
อณุหภมูิรา่งกาย

หลอด ยวีู 360 องศา

หวัพน่สเปรย์
ฆ่าเชือ้โรค

หวัจ่ายน า้ยาฆ่าเชือ้โรค

น าทางอตัโนมตัิดว้ยแสง
เลเซอร ์(LiDAR)

ถงัน า้ยาฆ่า
เชือ้โรค

ไฟแสดง
สถานะ RGB

TFT LCD จอแสดงผล 
ขนาด 7 นิว้

ล  าโพง x 2 ขา้ง

ฆ่าเชือ้ด้วยแสงยูวี
เข้มข้นสูง

พ่นฆ่า
เชือ้โรค

จ่ายน า้ยา
ฆ่าเชือ้โรค

ฆ่าเชือ้ 360 องศา

กล้องตรวจจับ
อุณหภูมิร่างกาย

กล้องจับภาพอิน
ฟาเรด

ระบบ LiDAR น า
ทางอัตโนมัติ

ส่งผ่านข้อมูล
ไร้สาย

3G/4G 
mobile

ล าโพง และ
ไฟเตอืน

จอแสดง
ผล 7 นิว้

ชารจ์ไฟอัตโนมัติ

AP-90A/B

Intelligent Patrol Robot for New Normal
(หุ่นยนต ์ลาดตระเวนอัจฉริยะส าหรับฐานวถิชีวีติใหม่)

ไมค์



คุณลกัษณะเฉพาะ

ประเภท รายการ รุ่น AP-90A รุ่น AP-90B

1. วัสดุของ
ตัวเครื่อง

วสัดขุองตวัเครือ่ง โพลีคารบ์อเนต, อลมูิเนียม โพลีคารบ์อเนต, อลมูิเนียม

2. ขนาด ยาว x กวา้ง x สงู 699 x 500 x 1980 มิลลิเมตร 699 x 500 x 1980 มิลลิเมตร 

3. น า้หนัก น า้หนกั (รวมแบตเตอรี)่ 151 กิโลกรมั 151 กิโลกรมั

4. เงือ่นไข
สภาพแวดล้อม

อณุหภมูิโดยรอบ 5 - 40 เซลเซียส 5 - 40 เซลเซียส

ความชืน้โดยรอบ 5 to 95 % (non-condensing) 5 to 95 % (non-condensing)

สภาพแวดลอ้มในการใช้
งาน

ใชง้านภายในอาคาร, ไมม่ีฝุ่ นมากเกินไป, ไมม่ก๊ีาซท่ี
มีฤทธ์ิกดักรอ่น

ใชง้านภายในอาคาร, ไมม่ีฝุ่ นมากเกินไป, ไมม่ก๊ีาซท่ี
มีฤทธ์ิกดักรอ่น

ระดบัการปอ้งกนั IP20 IP20

5. เงือ่นไข
สภาพพืน้ผิว

สภาพพืน้ผิวท่ีเหมาะสม
กระเบือ้งยาง, อิพ๊อกซี่, หรอืพืน้คอนกรที(ไมม่ีน า้, ไม่
มีน า้มนั, ไมส่กปรก)

กระเบือ้งยาง, อิพ๊อกซี่, หรอืพืน้คอนกรที(ไมม่ีน า้, ไม่
มีน า้มนั, ไมส่กปรก)

ความสามารถในการขึน้
ท่ีลาดชนั

พืน้เรยีบเท่านัน้ พืน้เรยีบเท่านัน้

6. การน าทาง

ระบบการน าทาง
ก าหนดเสน้ทางอตัโนมติั โดยการสแกนความ
ปลอดภยัดว้ยเลเซอร ์ตามการท าแผนท่ี
สภาพแวดลอ้ม (LiDAR)

ก าหนดเสน้ทางอตัโนมติั โดยการสแกนความ
ปลอดภยัดว้ยเลเซอร ์ตามการท าแผนท่ี
สภาพแวดลอ้ม (LiDAR)

โหมดการน าทาง ก าหนดเสน้ทางดว้ยการมารค์เลเซอร์ ก าหนดเสน้ทางดว้ยการมารค์เลเซอร์

การจดัท าแผนท่ีกบั
สิ่งแวดลอ้ม

สแกนโดยการใชหุ้่นเคลื่อนท่ีผา่นสภาพแวดลอ้ม, 
และ อพัโหลดขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสแกนลงใน
โปรแกรม Mobile Planner

สแกนโดยการใชหุ้่นเคลื่อนท่ีผา่นสภาพแวดลอ้ม, 
และ อพัโหลดขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสแกนลงในโปรแกรม 
โปรแกรม Mobile Planner

7. ความเร็ว
ความเรว็สงูสดุ 1300 มม. / วินาที 1300 มม. / วินาที

ความเรว็ในการหมนุ 180°/s 180°/s

8. ล้อขับเคลือ่น
2 ลอ้ ชบัเคลื่อน 200 dia. × 50 mm 200 dia. × 50 mm

4 ลอ้ support 75 dia. × 41 mm 75 dia. × 41 mm

9. แบตเตอรี่
หุน่ยนต์

ขนาดความจุ 22-30 VDC, 72 Ah 22-30 VDC, 72 Ah

ระยะเวลาการท างาน 15 ชั่วโมง (ท างานตอ่เน่ือง) 15 ชั่วโมง (ท างานตอ่เน่ือง) 

ระยะเวลาในการชารจ์ ใชเ้วลาในการชารจ์ 4 ชั่วโมง ใชเ้วลาในการชารจ์ 4 ชั่วโมง

10. แบตเตอรี่
หลอดยูวซีี

ขนาดความจุ 24V 235 Ah 24V 235 Ah

ระยะเวลาการท างาน 4 ชั่วโมง (UVC ท างานตอ่เน่ือง) 4 ชั่วโมง (UVC ท างานตอ่เน่ือง) 

ระยะเวลาในการชารจ์ 5 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง

11. ล าโพง ล าโพง 3.5 นิว้, 80 วตัต์ x 2 ฝ่ัง 3.5 นิว้, 80 วตัต์ x 2 ฝ่ัง



คุณลกัษณะเฉพาะ

ประเภท รายการ รุ่น AP-90A รุ่น AP-90B

12. อุปกรณอ์ืน่ๆ

เครือ่งรบัสญัญาณ
Wireless

การเขา้รหสัท่ีปลอดภยั, ความลา่ชา้ต ่า, แบนดว์ิดท์
ส  าหรบัการสง่ภาพสงู 

การเขา้รหสัท่ีปลอดภยั, ความลา่ชา้ต ่า, แบนดว์ิดท์
ส  าหรบัการสง่ภาพสงู 

เครอืขา่ยมือถือ 3G/4G
โอเปอเรเตอร ์สามารถพดูออกล าโพงท่ีตวัหุ่นยนต ์
และคนท่ีอยู่หนา้หุ่นยนตโ์ตต้อบกลบัได้ Two-ways 
communication

โอเปอเรเตอร ์สามารถพดูออกล าโพงท่ีตวัหุ่นยนต ์
และคนท่ีอยู่หนา้หุ่นยนตโ์ตต้อบกลบัได้ Two-ways 
communication

น าทางดว้ย Gyroscope ระบบน าทางเฉ่ือยเสรมิ ส าหรบัทางท่ีซบัซอ้น ระบบน าทางเฉ่ือยเสรมิ ส าหรบัทางท่ีซบัซอ้น

13. ระบบแสงยูวี
ฆ่าเชือ้โรค

พลงังานของหลอดยวูี 75 วตัต ์จ านวน 12 หลอด  รวมทัง้หมด 900 วตัต์ 75 วตัต ์จ านวน 12 หลอด  รวมทัง้หมด 900 วตัต์

หลอดยวูี
หลอด UV-C จ านวน 12 หลอด, ครอบคลมุการฆ่า
เชือ้โรค 360 องศา

หลอด UV-C จ านวน 12 หลอด, ครอบคลมุการฆ่า
เชือ้โรค 360 องศา

ระยะคลื่นแสงยวูี Short-wave UV radiation with a peak at 253.7nM Short-wave UV radiation with a peak at 253.7nM 

ก าลงัไฟ รงัสีแสงยวูี 25.5 วตัต ์ท่ี 100 ชั่วโมง 25.5 วตัต ์ท่ี 100 ชั่วโมง

ปรมิาณแสงยวูี 220 μW/cm² x12 = 2640 μW/cm² 220 μW/cm² x12 = 2640 μW/cm² 

อายกุารใชง้าน 9000 ชั่วโมง 9000 ชั่วโมง

14. การสเปรย์
น า้ยาฆ่าเชือ้

ระยะการพน่สเปรย์ ระยะ 1 เมตร ระยะ 1 เมตร

ความจถุงัน า้ยา 3 ลิตร 3 ลิตร

อตัราการปลอ่ยน า้ยา
(สงูสดุ)

9 ลิตร / ชั่วโมง 9 ลิตร / ชั่วโมง

ขนาดอนภุาค 10 µm 10 µm

วสัดหุวัฉีดสเปรย์ ทองเหลือง, สแตนเลส ทองเหลือง, สแตนเลส

ขนาดหวัฉีดสเปรย์ 0.1 mm x 5 หวั 0.1 mm x 5 หวั

15. หวัจ่ายน า้ยา
ฆ่าเชือ้โรค

ระยะการพน่สเปรย์ ระยะ 10 เซนติเมตร ระยะ 10 เซนติเมตร

ความจถุงัน า้ยา 0.8 ลิตร 0.8 ลิตร

16. กล้องวัด
อุณหภูมร่ิางกาย 
และจับภาพ

ประเภทการวดั แบบไมส่มัผสั, ตรวจจบัใบหนา้พรอ้มกนัหลายหนา้ แบบไมส่มัผสั, ตรวจจบัใบหนา้พรอ้มกนัหลายหนา้

เซน็เซอรอ์ณุหภมูิ 400x300 uncooled VOx thermal sensor 400x300 uncooled VOx thermal sensor

ความไวตอ่อณุหภมูิ <40mK <40mK

ช่วงอณุหภมูิ 30 เซลเซียส ～ 45 เซลเซียส 30 เซลเซียส ～ 45 เซลเซียส

ความแมน่ย าของ
อณุหภมูิ ± 0.5เซลเซียส ± 0.5เซลเซียส

ความละเอียดภาพ
อณุหภมูิ

1280 x 960 พิกเซล 1280 x 960 พิกเซล

เซน็เซอรจ์บัภาพ 1/2.8” 2M CMOS 1/2.8” 2M CMOS



คุณลกัษณะเฉพาะ

ประเภท รายการ รุ่น AP-90A รุ่น AP-90B

17. ฟังกช่ั์นความ
ปลอดภัย

ระยะ LiDAR ตรวจจบัในระยะ: 15 เมตร ในมมุ: 240 องศา ตรวจจบัในระยะ: 15 เมตร  ในมมุ: 240 องศา

ปุ่ มกดหยดุฉกุเฉิน ดา้นหลงั  1 ปุ่ มท่ีตวัหุ่นยนต์ ดา้นหลงั  1 ปุ่ ม ท่ีตวัหุ่นยนต์

กนักระแทกดา้นหนา้ ตรงแท่น  1 ท่ี, เซนเซอร ์2 คู่ ตรงแท่น 1 ท่ี, เซนเซอร ์2 คู่

สญัญาณเตือนดา้นหลงั ดา้นหลงั  2 จดุ, ระยะ 2 เมตร ดา้นหลงั 2 จดุ, ระยะ 2 เมตร

ไฟแสดงสถานะ
สี แดง เขียว น าเงิน บอกสถานะบนตวั
หุ่นยนต์

สี แดง เขียว น าเงิน บอกสถานะบนตวัหุ่นยนต์

18. ปุ่ มควบคุม 
และ การเชือ่มต่อ
ข้อมูล

ปุ่ ม เริม่ท างาน ดา้นหลงั  1 ปุ่ มท่ีตวัหุ่นยนต์ ดา้นหลงั  1 ปุ่ มท่ีตวัหุ่นยนต์

เครอืขา่ยไรส้าย IEEE 802.11 a/b/g, 2.4GHz/5GHz IEEE 802.11 a/b/g, 2.4GHz/5GHz

19. ระบบการ
จัดการ

โปรแกรมควบคมุ โปรแกรม MobilePlanner โปรแกรม MobilePlanner

ระบบตัง้เวลา, ระบบช่วย
ลาดตระเวนระยะไกล

ตัง้เวลาระบบหุ่นยนต,์ ควบคมุระยะไกล, แผน
ลาดตระเวน,เรยีกดขูอ้มลู

ตัง้เวลาระบบหุ่นยนต,์ ควบคมุระยะไกล, แผน
ลาดตระเวน,เรยีกดขูอ้มลู

20. บันทกึวดีโีอ
ผ่านระบบ
เครือข่าย (NVR)

การจดจ าใบหนา้
24 ภาพใบหนา้/วินาที  การประมวลผลสงูสดุไดถ้ึง 20
ใบหนา้พรอ้มฐานขอ้มลูภาพใบหนา้ทัง้หมด 100,000 ภาพ

การสืบคน้ขอ้มลู
เพศ, อาย,ุแวน่ตา, เครา, หนา้กาก, สีรถ, รุน่รถ, โลโกร้ถ, สี
ปา้ยทะเบียนรถ

บนัทึกการตรวจจบัดว้ย
วีดีโอ และ สง่สญัญาณ
เตือน

สง่สญัญาณเตือน, สง่ภาพวีดีโอ, อีเมล, บนัทึกภาพ,
ตระเวนหา, จบัภาพน่ิง, เตือนดว้ยเสียง, ปุ่ มกด และ หนา้
จอแสดงผลเตือนหรอืแนะน า

ระบบการบนัทึก Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG 

21. ความแม่นย า
ในการตรวจวัด
อุณหภูมดิ้วย
อุปกรณป์รับเทยีบ
เครื่องมอืวัด
อุณหภูมิ
(blackbody)

อณุหภมูิใชง้าน
35.0 เซลเซียส, 37.0 เซลเซียส, 40.0 เซลเซียส (อณุหภมูิ
สิ่งแวดลอ้มโดยรอบ) +5.0 50.0 สามารถปรบัได้

ประสิทธิภาพการ
ตรวจวดัพืน้ผิว 70 มิลลิเมตร × 70 มิลลิเมตร

ความละเอียดอณุหภมูิ 0.1 เซลเซียส

ความแมน่ย าของ
อณุหภมูิ ±0.2 เซลเซียส (จดุเดียว)

ความเสถียรของอณุหภมิู ±( 0.1~0.2 ) เซลเซียส /30 นาที

ประสิทธิภาพการแผร่งัสี 0.97

เซนเซอรอ์ณุหภมูิ Pt100

สภาพอณุหภมูิและ
ความชืน้โดยรอบ 0 เซลเซียส ~ 40 เซลเซียส / ≤80%RH

+66 91 158 8589

@uniarc

สนใจตดิตอ่ :
www.uniarc.co.th


