Robot muruniiduki valimine
Kui robotniiduk on juba ostetud, liikuge edasi järgmistele punktidele, kus
on detailsemalt kirjeldatud laadimisjaama ja piirdekaabli paigaldusega
seonduv.



Kõige olulisem mõõdupuu on pinna suurus. Niiduk peab olema piisavalt
võimekas, et suudaks ette antud töö mahuga toime tulla. Valides vähem
võimsama (väiksem aku ja lühemad lõiketerad) mudeli, võib tulemuseks
olla ebakvaliteetne niitmistulemus ning samuti masina lühem eluiga,
kuna niitmine toimub tihedamalt ja võtab rohkem aega.


Võimekam mudel (suurem aku ja pikemad lõiketerad) on vajalik, kui
pinnad on keerulise kujuga ehk on liigestatud, on täis takistusi ja esineb
rohkesti ebatasast pinda. Kõik niiduroboti mudelid suudavad toime tulla
kuni 20 kraadiste kallakutega.


Alustuseks määrake niidetava ala perimeetri pikkus, mis määrab ära
niiduki piirdekaabli kogupikkuse. Sellele saab vajadusel lisada
takistustest möödumiseks lisakaablid. Üleliia pikas kaablis võib
juhtsignaal liiga nõrgaks jääda ja masina töö on häiritud.


Valige mururoboti mudel, mis suudaks hakkama saada 130% pinnaga
teie mõõdetud alast, kui aed on keskmise keerukusega ja 150%
pinnaga, kui muruplats on keskmisest keerukam.



Küsimuste tekkides võtke meiega kindlasti ühendust, et saaksime
pakkuda sobivaima lahenduse. Planeerimisele kulutatud aeg tasub
kindlasti ära ja paigalduse aeg jääb hiljem seetõttu lühemaks.


Niidurobot OÜ

tel. +372 5620 11 22 või e-mail : info@niidurobot.ee

Planeerige eelseisev paigaldus
Joonistage aia lihtne visand või printige välja oma aia kaardi pilt.
Märkige sellele kavandatava laadimisjaama asukoht ja perimeeter.


Veenduge, et laadimisjaam saaks voolu ja et olete valinud asukoha ja
asendi, mis võimaldab laadimisjaama ette piisavalt sirget kaablit, et
niiduk saaks korralikult dokkida. See on tavaliselt umbes 2 meetrit.


Pärast kavandamist paberil, on soovitav murule paigaldada tikud, et
näidata ja arvestada muru servadest kaabli vajalikku kaugust.

Kaablite vahe 1 cm
Kaugus kõrgest
servast min 40 cm
Tara, hoone vms

Kaugus samal
tasapinnal asuvast
servast min 10 cm
Tee, plats jne

Laadimisjaama paigaldamine
Laadimisjaama asukoht ja paigaldamine on üks olulisemaid tegevusi.
Valitud koht võiks olla varju all või kui see pole võimalik, tuleks osta ja
paigaldada ka vihmakate.


Laadimisjaama ette on vaja vähemalt 2,5 meetrit sirget piirdekaabli osa,
et niiduk saaks iga kord õigesti joonduda ja dokkida.


Soovitame rohttaimed laadimisjaama alt eemaldada ja valmistada ette
võimalikult tasane maapind.


Kõige tähtsam on laadimisjaama lähedusse tuua elektriühendus, et
niiduki laadimiskaabel ulatuks selleni.
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Kaugused servadest

Kaabli kaugus muru servadest, varieerub vastavalt sellele, kas kõrval
asuv ala on maapinnaga samal tasapinnal või erineb sellest. Robotniiduk
sõidab laadimisjaamast seatud tsooni või koju tagasi täpselt mööda
kaablit, olles selle kohal.



Kui murul on kõrgemad või madalamad servad, näiteks hoone, tara,
tõstetud aiapeenar või bassein, peab kaabli paigaldama umbes poole
niiduki laiusest pluss manööverdamisruum (40 cm). See võimaldab
niidukil mitte riivata kõrgemaid objekte ja/või kukkuda alla.



Seal, kus muruga piirnevad samal kõrgusel olevad alad, mis
võimaldavad niidukil ühe rattaga sõita ühe poole peal ja teisega samal
ajal teisel, (tavaliselt muru kõrval asuv betoonist või asfalteeritud pind),
saate kaabli paigaldada piirjoonest 10 cm muru poole või ka vähem. Nii
saab niiduk lõigata muru lõpuni välja.



Vältida tuleb nurgakujulisi paigaldisi ja teha nende asemel kaared.

Saared ja keelutsoonid

Aias võib olla alasid, kuhu robotniiduk ei tohi siseneda (lillepeenar,
suurem puu, bassein vms). Niiduki nendesse piirkondadesse sisenemise
peatamine on lihtne.



Perimeetri lähimast punktist tuua kaabel ja paigaldada see ümber
soovitud keeluala ning kui seejärel viia kaabel tuldud rada pidi tagasi



Kaablit takistuse juurest tagasi viies jäetakse nende kahe vahele ca 1
cm distants.

Platsidega ja teedega ristumised

Kõige lihtsam viis on paigaldada kaabel olemasolevasse vuuki.



Selle puudumisel lõigake ketaslõikuriga vajalik vuuk umbes 1 cm
sügavusele. Vuugi saab seejärel uuesti täita hermeetiku, täiteliiva või
seguga.



Võite panna kaabli ka tee peale ja asetada sellele kaabli kaitsmiseks kas
plastist või alumiiniumist katteliistu, mis kinnitatakse kaablit
vigastamata aluspinna külge. Tähele panna, et mõned alumiiniumliistud
võivad mõjutada mõne roboti võimet jälgida piirdekaablit.

