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WOLF-e ROBOTICS este primul producător 
român de aparate de dezinfecție cu radiaţii 
UVC care își propune să prototipeze, 
dezvolte și să comercializeze echipamente 
inteligente și roboți autonomi pentru 
activități de dezinfecție, cu aplicabilitate în 
sectorul medical, comercial și de birouri, 
cât și alte dispozitive – în general robotizate 
– relaționate cu sectorul medical și al 
transporturilor.

Pandemia COVID-19 ne-a demonstrat că 
omenirea este extrem de vulnerabilă în 
fața unor vectori patogeni (în special cei cu 
transmisie prin respirație sau prin contact cu 
suprafețe contaminate). Problemele existau în 
spitale și în spaţiile publice, iar noul coronavirus 
le-a exacerbat.

Devenim cu toții mai conștienți de nevoia de 
curățenie și dezinfectare a spatiilor si  obiectelor 
cu care interacționăm, mai ales dacă acestea 
sunt frecventate sau utilizate de un număr mare 
de oameni. Cu atât mai mult in spaţiile unde 
sunt prezente persoane din grupele de risc 
ridicat, dezinfectarea aerului si a suprafețelor 
necesită un proces bine procedurat, cu o 
anumită periodicitate și utilizare concomitentă a 
mai multor sisteme biocide: mecanice, chimice 
și prin radiații. 

După o îndelungată tradiție industrială si de 
cercetare-dezvoltare, contracția perioadei de 
tranziție a împiedicat România să ajungă în 
„pole position” ca destinație de producție a 
echipamentelor industriale, momentan fiind un 
importator net. În WOLF-e ROBOTICS suntem 
un grup  de oameni de afaceri, antreprenori 
în serie și inovatori ce ne propunem să 
schimbăm aici si acum această paradigmă 
si să contribuim la creșterea rezilienței 
economiei românești și poziționarea 
României ca un actor important în lanțul 
manufacturier European, cu focus în special 
pe noile tehnologii și dispozitivele de 
protecție anti-pandemie.

Utilizăm capital uman local de înaltă expertiză, 
piese și subansamble de cea mai bună calitate 
din UE și SUA, în conformitate cu standardele 
ISO9001 pentru a produce aparate inteligente 
la cele mai bune prețuri. 
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Noua problemă

Infecțiile intraspitalicești sau nosocomiale reprezintă o 
importantă problemă de sănătate publică, fiind o cauză a 
morbidității și mortalității cu un deosebit impact economic 
și uman, prin prelungirea perioadei de internare și 
creșterea costurilor.

Noua realitate a unor infecții cu virusuri la nivel global 
determină necesitatea dezinfectării constante a spațiilor 
coabitate de un număr mare de persoane: spații comune, 
săli de întâlnire, lifturi, birouri, holuri, toalete.

În spitale
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Ce sunt radiaţiile UV-C

Cum dezinfectează?

Radiațiile ultraviolete sunt radiații electromagnetice, ca și lumina vizibilă. Spre deosebire de 
cel vizibil, spectrul ultraviolet nu este vizibil de către ochiul uman, având o lungime de undă 
prea mică. 

Banda UV-C este o parte a spectrului luminos, cuprinzând lungimi de undă între 200 și 
280 nanometri (nm). 

Dispozitivele UV-C ale WOLF-e ROBOTICS 
utilizează în mod specific lungimea de undă 
253.7nm. Aceasta este dovedită științific a provoca 
daune fotochimice ADN-ului și ARN-ului virusurilor 
și bacteriilor. 

Această deteriorare biologică inactivează celula 
și previne reproducerea, implicit și capacitatea de 
infectare. 

Eficacitatea germicidă este determinată de doza 
totală de radiații la care este expusă suprafața 
(„fluence”), care este un produs al intensității lămpii 
și a duratei expunerii.
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WOLF-e ROBOTICS oferă o metodă eficientă de inactivare a microorganismelor pentru 
suprafețe și aer contaminate: dezinfectarea prin radiații ultraviolete, o tehnologie folosită cu 
succes de la începutul anilor 1900. 

Dispozitivul CoBOT-19 aduce tehnologia UV în secolul 21 adăugând control wireless prin 
aplicație mobilă, platformă web pentru managementul proceselor si trasabilitate și detecția 
prezenței pentru siguranță sporită și ușurință în exploatare.

Soluțiile de dezinfecție UV-C sporesc siguranța și scad riscul de 
infectare la locul de muncă și în mediul clinic:

Distruge 99,99% din bacterii și virusuri

Reduce infecțiile cu până la 82%*

Cu 25% mai eficientă în comparație cu dezinfecția chimică*

Doar 10min / cameră

Training facil pentru angajați: aplicație mobilă modernă
* Studiu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5335784/

Soluţia
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Beneficiile soluţiei CoBOT-19

Lămpi de putere mare, acoperire 360° - timp de expunere scurt

Singurul dispozitiv care monitorizează sănătatea tuburilor UV și care notifică 
operatorul când o lampă nu funcționează

Sistem de management centralizat al operațiunilor de dezinfecție

Trasabilitate asupra tuturor operațiunilor efectuate, numele operatorului, data 
și ora, durata, numărul camerei, evenimente apărute (ex: mișcare, sursă arsă, eroare 
comunicație, etc)  

Control de la distanță prin aplicație mobilă în limba română  

Telefon mobil inclus enterprise-grade pentru rularea aplicației

Decuplare automată la detecția de mișcării: 4 senzori de prezență, acoperire 360°

Ușor de instalat, exploatat și curățat

Nu necesită instruire extensivă

Proiectat și produs în România

Opțional: poate fi construit din inox

Opțional: poate fi dotat cu baterii 
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Robot autonom
(AGV/AMR)

vs.

Infrastructură necesară:
podele normale
spaţiu de trecere peste 60cm lăţime

Training necesar pentru operator:
operare telefon mobil
siguranţă în operare dispozitive UV

Personal necesar:
1 operator / robot 
(poziţionare, asigurare cameră, 
declanșare lampă)














Infrastructură necesară:
podele netede fără praguri ridicate
coridoare fără obstrucţii
spaţii largi pentru navigarea robotului
uși automate 
lifturi dedicate (pentru cladiri cu etaj)
spatiu dedicat pentru încărcare

Training necesar pentru operator:
operare PC
operare și siguranţă roboti autonomi
siguranţă în operare dispozitive UV

Personal necesar:
1 operator / robot 
(deschidere uși, ajutor navigare, 
asigurare cameră înainte de pornire)
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AVANTAJELE colaborării cu 
WOLF-e ROBOTICS

Training
WOLF-e ROBOTICS oferă instrucțiuni 
privind funcționarea dispozitivului UV 
pentru a asigura performanțe sigure și 
eficiente:
• Instruire pentru mai multe schimburi de 
personal
• Instruirea personalului de conducere 
pentru utilizarea platformei de 
administrare și raportare

Service
Programele de mentenanță predictivă și corectivă 
oferite de WOLF-e ROBOTICS la standardele cele mai 
înalte elimină problemele apărute în exploatare:

Pachete de la unu la cinci ani care acoperă toate 
piesele și componentele, inclusiv lămpile și forța de 
muncă
Vizite în teren și cheltuieli de călătorie incluse, 
asistență telefonică 24/7 și verificări anuale de 
întreținere preventivă
Programul „CoBot la schimb”, prin care WOLF-e 
ROBOTICS trimite un robot de înlocuire pentru 
a reduce la minim timpul în care se efectuează 
reparațiile sau mentenanța.
Consultanță pentru implementarea unei strategii 
optime de achiziție.

7



Sigur
4 senzori de mișcare 360° previn 
operarea atunci când este detectată 
mișcare în încăpere.

Puternic
8 lămpi PHILIPS cu iradianță ridicată, 
care nu generează Ozon, asigură efect 
germicidal 360° în cicluri scurte.

Mobil
Telefonul Samsung XCover 4S, 
Enterprise Edition, inclus în pachet, 
rulează aplicația de control care notifică 
utilizatorul în cazul unor evenimente 
neplănuite și comunică cu platforma 
web de unde poate să primească sarcini 
de îndeplinit și unde încarcă toate log-
urile pentru un nivel de trasabilitate 
totală. 

Independent
Baterie opțională pentru a ușura 
operaţiunile în spaţii fără prize accesibile 
întreg sistemul poate funcţiona pe bază 
de baterie internă și reîncărcat la priză.

Ușor
Cântărește doar 27kg, rezistent, 
construit din Oțel gavanizat vopsit 
în câmp electrostatic cu vopsea 
antibacteriană / INOX (opțional); 4 roți 
blocabile de cauciuc asigură mobilitatea 
și previn alunecarea.
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m
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Specificaţii
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Configurare
Administratorul înregistrează utilizatori 
pentru operatori. 
Se configurează camerele ce urmează a 
fi dezinfectate. 
Se definesc ordinele zilnice pentru 
operatori.

Indeplinire ordine
Operatorii primesc automat lista de 
ordine zilnic prin intermediul aplicaţiei 
mobile. 
Ordinele sunt selectate prin scanarea cu 
telefonul a unor coduri QR pozitionate 
pe dispozitive și în camerele ce trebuie 
dezinfectate. 
Toţi parametrii sunt setaţi automat 
de sistem, operatorul doar declanșează 
lampa și repoziţionează dispozitivul.

Trasabilitate completă. 
Dezinfectare 99.99%

Toate operaţiunile sunt înregistrate în timp real în sistem și pot 
fi accesate din platforma de administrare: ex: pornire dispozitiv, 

scanare cameră, detecţie de mișcare în timpul operaţiunilor, 
finalizarea ordinelor etc.

Trasabilitatea sistemului asigură dezinfectarea corectă a spaţiilor 
definite și păstrarea unui standard maxim de calitate a muncii 

prestate de operatori.

FLUX Operaţional 
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CONTACT
WOLF-e ROBOTICS S.R.L.
office@wolfe.ro
www.wolfe.ro
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