
GÜNEŞ PANELİ TEMİZLİĞİNDE
ROBOTİK ÇÖZÜMLER

ROBOTIC SOLUTIONS
AT SOLAR PANEL CLEANING 



Kirliliğe bağlı enerji kayıpları ile 
yatırımlarınız kaybolmasın

Güneş Enerjisi Sistemleri 
temizlik robotlarında pazar lideri

Market leader in
Solar Systems Cleaning robots

Don’t lose your investments with 
energy losses due to pollution
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Hakkımızda About Us

Robsys Robotic Systems olarak 10 yılı aşkın süredir,  
Güneş Paneli ve gökdelen temizliğinde verimliliği, 
iş güvenliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek için 
otomasyon temizlik robotları üzerine çalışmalar 
yapmaktayız. % 100 yerli ve milli bir şirket yapısına 
sahip olan firmamız, geliştirmiş olduğu robotların aynı 
zamanda ihracatını yapmaktadır.

Ekibimizi, Kapasitemizi ve ARGE gücümüzü sürekli 
artırarak yaptığımız çalışmalarla dünyada ve ülkemizde 
hızla büyüyen GES santrallerinde enerji verimliğini 
artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için profesyonel 
çözümler üretmekteyiz. 

Geliştirdiğimiz çözümlerin özgün, fonksiyonel 
ve teknolojik tasarımlar olmasına büyük önem 
verdiğimizden yenilikçi yüksek kapasiteli ve kaliteli 
robotlar üretiriz.

Hedefimiz, geliştirdiğimiz ürünlerle yüksek iş güvenliği 
ve GES projelerinde kirlenmeye bağlı enerji kayıplarını 
sıfıra indirmek ve enerjide sürekliliği sağlamaktır.

As Robsys Robotic Systems, we have been working on 
automation cleaning robots for more than 10 years in 
order to increase efficiency, work safety and reduce 
costs in Solar Panel and skyscraper cleaning. Our 
company, which has a 100% domestic and national 
company structure, also exports the robots it has 
developed.

We produce professional solutions to increase energy 
efficiency and ensure sustainability in the rapidly 
growing SPPs in the world and in our country, with 
the work we do by constantly increasing our team, 
capacity and R&D power.

Since we attach great importance to the original, 
functional and technological designs of the solutions 
we develop, we produce innovative high-capacity and 
high-quality robots.

Our goal is to reduce energy losses due to pollution in 
SPP projects to zero and to ensure continuity in energy, 
with the products we develop.
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Profesyonellerin Tercihi...
Professionals’ Choice...

ve daha fazlası...
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Temizlik hizmetleri
temel endüstriyel ile
başladı

Robot üretimi başladı

TÜBİTAK
Desteklemeye Değer
Proje Ödülü

Ar-Ge Daha Güvenli ve 
Daha Yüksek
Kaliteli Çözümler

İlk Patent
7 patent ve tescilli ticari 
marka

Uluslararası Ticaret
İlk ihracat yapıldı

Foundation
Started with industrial
cleaning services

Robot Production 
started,

TÜBİTAK
Worth Supporting
Project Award

R&D Safer and Higher
Quality Solutions

First Patent
7 patents and registered 
trademarks

International Trade
The first export was made

PA TE NT ED

Türkiye’nin En Büyük GES ve Gökdelen Temizlik Robotları Üreticisi ve İhracatçısı
Turkey’s Largest SES and Skyscraper Cleaning Robots Manufacturer and Exporter



105+

15+

20+
Memnun Müşteri

Yıllık Tecrübe

Profesyonel Ürün

2200+
MW Temizlik Çözümü
MW Cleaning Solution

Happy Customer

Years of Experience

140+
Proje

Project

Professional Products

Türkiye’nin En Büyük GES ve Gökdelen Temizlik Robotları Üreticisi ve İhracatçısı
Turkey’s Largest SES and Skyscraper Cleaning Robots Manufacturer and Exporter



ROBOT
TECHNOLOGY

ROBOT
TEKNOLOJİSİ



07

RTM PRO Serisi RTM PRO Series

• Yapay zeka sistemler

• Bataryalı ve kablolu kullanım opsiyonu

• Günlük 3 mw’a kadar temizlik imkanı

• Tüm güneş paneli projelerine uygun

• Uzaktan kumandalı kontrol paneli

• Sulu ve susuz çalışma özelliği

• Çevre dostu kaliteli temizlik

• Yüksek performans, hafif ve taşınabilir

• Cam yüzeyi çizmeyen 1. Sınıf fırça

• Paneller arası boşluklardan geçebilme

• Çift fırça ile derinlemesine temizlik

• Mini - Eko - Pro ve Pro X ölçülerde üretim

• Ağırlık 57 - 65 kg

• Artificial ıntelligence systems

• Battery and cable usage option

• Cleaning up to 2 mw per day

• Suitable for all solar panel projects

• Remote control panel

• Water and waterless operation feature

• Eco-friendly quality cleaning

• High performance, light and portable

• 1St class brush not scratch the surface

• Passing through gaps between panels

• Deep cleaning with dual brushes

• Production in Mini - Eco - Pro and Pro X sizes

• Weight 57 - 65 kg



HIGH
EFFICIENCY

YÜKSEK
VERİMLİLİK



YTM Serisi
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YTM Series

• Farklı ölçülerde projeye özel üretim

• Uzaktan kumanda kontrol paneli

• Sulu ve susuz çalışma özelliği

• Çevre dostu kaliteli temizlik

• Yüksek performans, hafif ve taşınabilir

• Cam yüzeyi çizmeyen 1. Sınıf fırça

• Hız 12 – 16 metre / dakika

• Günlük 2 – 4 mw alan temizliği kapasitesi

• Ağırlık 80 – 120 kg

• Project-specific production in different sizes

• Control panel with remote control

• Aqueous and waterless operation

• Eco-friendly quality cleaning

• High performance, light and portable

• 1St class brush non-scratch glass surface

• Speed 12 - 16 meters / minute

• Daily cleaning area capacity 2 - 4 mw

• Weight, 80 - 120 kg



PATENTED
PRODUCTS

PATENTLİ
ÜRÜNLER



YTM C Serisi
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YTM C Series

• Hem çatı Hem de arazi projelerinde hızlı çözüm 

• Farklı ölçülerde projeye özel üretim

• Uzaktan kumanda kontrol paneli

• Sulu ve susuz çalışma özelliği

• Çevre dostu kaliteli temizlik

• Yüksek performans, hafif ve taşınabilir

• Cam yüzeyi çizmeyen 1. Sınıf fırça

• Hız 12 – 16 metre / dakika

• Günlük 1 – 3 mw alan temizliği kapasitesi

• Ağırlık 35 – 45 kg

• Quick solution for both roof and land projects

• Project-specific production in different sizes

• Remote control panel

• Wet and waterless operation feature

• Environmentally friendly quality cleaning

• High performance, lightweight and portable

• Premium brush that does not scratch the glass 

surface

• Speed 12 – 16 mt/min

• 1 – 3 mw area cleaning capacity per day

• Weight 35 – 45 kg



LOW
COSTS

DÜŞÜK
MALİYETLER
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SKW Serisi
Fanlı Model

SKW Series
Fan Model

• 200 Metre çalışma yüksekliği

• Uzaktan kumandalı kontrol paneli

• Deterjan dozaj pompası ve deterjan deposu

• Yedekleme güvenlik bloğu durdurma

• Yüzeye zarar vermeyen koyuyucu tekerlekler

• Günde ortalama 1500m² temizlik performası

• Dayanıklı alaşım gövde

• 200 Meters working height

• Remote control panel

• Detergent dosing pump and detergent tank

• Stop backup security block

• Non-damaging surface wheels

• Average 1500m² cleaning per day performance

• Durable alloy body



HIGH
JOB SECURITY

YÜKSEK
İŞ GÜVENLİĞİ
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SPD Serisi
Vantuzlu Model

SPD Series
Ventouse Model

• Sınırsız çalışma yüksekliği

• Cepheye tutunan vantuzlar

• Çift fırça ile derinlemesine temizlik

• Uzaktan kumanda kontrol paneli

• Lcd ekran görüntüleme

• Plc özellikleri ve akıllı sürücü

• İç köşe yıkama fırçaları

• Aero-dinamik yapı

• Günde ortalama 1800m² temizlik performansı

• Kamera sistemi ve çevrimiçi görüntüleme

• Atık su tahliye sistemi

• Unlimited working height

• Sticking ventouses to the glass surface

• Deep cleaning with double brush

• Control panel with remote control

• Lcd screen display

• Plc features and smart driver

• Inner corner washing brushes

• Aero-dynamic structure

• Cleaning performance per day 1800m²

• Camera system and online display

• Waste water evacuation system



MOBILE
SYSTEMS

MOBİL
SİSTEMLER
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SPM Serisi SPM Series

• Ubm sepetlere uyumlu

• Kolay kullanım ve basit kurulum

• Kısa sürede yüksek verimlilik

• İsteğe bağlı farklı ebatlarda üretim

• Sınırsız çalışma yüksekliği

• Ubm basket compatible

• Easy to use and simple assembling

• High efficiency in short time

• Diffirent sizes production on demand

• Unlimited working height

MVM Serisi MVM Series

• Mobil vinçlere uyumlu

• Kolay kullanım ve uzaktan kumanda

• 80 Metre çalışma yüksekliği

• İsteğe bağlı farklı ebatlarda üretim

• Dikey kullanıma uygun

• İş gücünde yüksek kârlılık

• Compatible with mobile crane

• Easy to use and remote control

• 80 Meter working height

• Diffirent sizes production on demond

• Suitable for vertical use

• High profit on manpower



ECO
FRIENDLY

ÇEVRE
DOSTU
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Sera Makinesi Green House Machine

• Cam ve polikarbon sera çatılarına uygun üretim

• Boyama özelliği

• Hassas teknoloji ile senkronize çalışma sistemi

• Çevre dostu kaliteli temizlik

• Sensör teknolojisi ile yüksek performans

• Uzaktan kumanda ile kolay kullanım

• Compatible production for glass and 

polycarbonate green houses

• Painting feature

• Synchronized working system with sensitive 

technology

• Eco-friendly quality cleaning

• High performance with sensor technology

• Easy using with remote control



SERVICE
NETWORK

HIZLI SERVİS
AĞI
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Saf Su Sistemleri Pure Water Systems

• Saatte 250-2500 lt kapasiteli saf su üretimi

• Düşük maliyetli ters ozmoz sistemi

• Parola korumalı kontrol paneli

• Üretim ve atık için debimetre

• Atık ayarlama vanası

• Otomatik yıkama ve ayarlanabilir yıkama zamanı

• Led ekran (iletkenlik, elektrik voltaj değeri, motor 

akımı, basınç ayarı, akış, su deposu seviyesi, arıza 

göstergesi)

• 250-2500 Lt Per Hour Cap. Pure Water System

• Low Cost Reverse Osmosis System

• Password Protected Control Panel

• Flowmeter for Production and Waste

• Waste Setting Valve

• Autoflush and Adjustable Flush Time

• LED Screen (Conductivity, Electricity Voltage Value, 

Motor Current, Pressure Adjustment, Flow, Water 

Tank Level, Fault Indication)
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EASY
SETUP

KOLAY
KURULUM

EASY
SETUP

KOLAY
KURULUM



23

Taşıma Karavanı Transportation Caravan

• 12 - 16 M³ kapasite

• Çift dingil

• Trafik tescil belgeli

• 1-3 Ton taşıma kapasitesi

• Fren sistemi

• Saf su sistemine entegre

• Güçlendirilmiş metal şasi

• Yükleme rampası

• 12 - 16 M³ capacity

• Double axle

• Certified with traffic

• 1-3 Tones carrying capacity

• Brake system

• Pure water system assembled

• Reinforced metal chassis

• Loading ramp
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Kalite Belgelerimiz ve Patentlerimiz
Our Quality Certificates and Patents





İletişim / Contact

Bizi Takip Edin / Follow Us 

(+90) 216 661 00 40
info@rob-sys.com
www.rob-sys.com
Ferhatpaşa Mah. Karadeniz Cad. Gökmen Bey İş Merkezi 
No:85 Kat:2 Ataşehir/İstanbul

/ Robsys


