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CoBOT Ultra, robotul mobil fabricat integral în România, dezvoltat de Wolf-e Robotics, se
poate lăuda că face parte din categoria celor mai puternici roboți UV-C din lume! Robotul
asigură dezinfecția suprafețelor și a aerului în cel mai scurt timp, cu o eficiență de până la
99,9999% împotriva virusurilor, bacteriilor, ciupercilor și a altor tipuri de microorganisme
organice dăunătoare din mediu, prin descompunerea structurii ADN-ului lor.

De mai bine de 140 de ani, oamenii de știință au descoperit
că lumina ultravioletă poate dezinfecta apa potabilă, apele
reziduale, aerul, produsele farmaceutice, alimentele și
suprafețele. 

Lumina UV-C este incredibil de eficientă în inactivarea
agenților patogeni, inclusiv a bacteriilor și a virușilor. 
Din acest motiv, dezinfectarea UV-C a devenit, mai ales în
condițiile recentei epidemii de Coronavirus, o metodă tot
mai utilizată pentru igienizarea suprafețelor, a obiectelor, 
a aerului din încăperi și clădiri întregi.
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Tehnologia de dezinfecție
cu lumină UV-C este o
metodă nouă și utilizată la
scară mică.

Descoperită în 1800.
Utilizată din 1880.

Tehnologia UV-C a fost
aplicată cu succes în
dezinfecția aerului și
suprafețelor la scară largă
începând cu anii 1900.

Cu atât mai mult, cu cât este
aprobată pentru utilizare în
controlul tuberculozei de
către Centrele pentru
Controlul și Prevenirea
Bolilor din SUA.
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O metodă utilizată la început doar în sfera medicală începe
să își găsească un rol important și în domenii apropiate de
tot ce înseamnă viața noastră de zi cu zi: în școli, grădinițe,
săli de fitness, restaurante, hoteluri, clădiri de birouri,
magazine și multe alte spații tranzitate 
de mai mulți sau mai puțini oameni.
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Agenții patogeni sunt inactivați pe măsură ce suprafața țintă
se apropie de dispozitivul UV, aceasta este expusă la UV-C
pentru mai mult timp sau cu o putere mai mare a lămpilor.  

Pentru dezinfecţia suprafeţelor puterea dispozitivului
afectează invers proporţional timpul necesar pentru
efectuarea unei dezinfecţii corecte a unui spaţiu. 

Realizarea dezinfecției optime depinde fundamental de
distanţa dintre dispozitiv și cele mai îndepărtate suprafeţe
din spaţiul ce trebuie dezinfectat. Eficienţa radiaţiilor scade
cu pătratul distanţei dintre lampă și suprafaţă. 

De exemplu: o cameră de 4x4m va avea nevoie de un timp
de expunere de 4 ori mai mare decât o cameră de 2x2m,
chiar dacă distanţa dintre dispozitiv și cel mai îndepărtat
perete crește de doar 2 ori.
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Rezultatul dezinfecției
suprafețelor este același
indiferent de caracteristicile
spațiilor luate în considerare
și timpul de expunere.

Durata ciclului de dezinfecție
și distanța până la suprafața
iradiată influențează nivelul
de reducere a agenților
patogeni.
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CoBOT Ultra, robotul mobil cu putere de 3250W și iradianță de 11050 microW/cm2@1m are
nevoie să funcționeze doar 10 secunde într-un spațiu de 4m*4m pentru a inactiva 99,9% din
MRSA și doar 27 secunde pentru a inactiva 99,9% din SARS CoV2. Producătorul român Wolf-e
Robotics pune la dispoziție în mod gratuit calculatorul pentru timpii de expunere UV-C pentru
inactivarea agenților patogeni: aici detalii.
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Fără îndoială, cel mai important beneficiu al dezinfecției
cu lumină UV-C este faptul că nu este toxică, spre
deosebire de nebulizare și alte substanțe, produse de
curățare și dezinfectare. Practic, nu există substanțe
chimice toxice sau produse secundare cancerigene, care
să rămână în suspensie sau pe suprafețe atunci când se
utilizează dezinfecția UV-C.

Lumina UV-C este ecologică. 

Să luăm o lampă UV-C bactericidă de exemplu – în cazul
ei dezinfecția cu lumină ultravioletă este un proces fizic,
nu unul chimic. Nici nu emite ozon. Din acest motiv,
metoda de dezinfecție este benefică nu doar pentru
produse nealimentare, ci și pentru alimente, cât și pentru
serviciile de pregătire a alimentelor. Prin urmare, în prezent
este folosită ca modalitate sigură și non-toxică de
dezinfecție pentru restaurante, industria ospitalității și
industria medicală.
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Dezinfecția cu lumină UV
este toxică, dăunătoare
omului și mediului.

Lumina UV-C folosită pentru
dezinfecție este sigură de
utilizat și ecologică. 

Această metodă de
dezinfecție este lipsită de
substanțe chimice ceea ce o
face să fie una dintre cele
mai sigure proceduri, fără
nici un impact asupra
afecțiunilor de sănătate
subadiacente, cum ar fi
astmul.
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CoBOT Ultra dispune de cea mai mare putere instalată pe un dispozitiv pentru dezinfecție, ceea
ce conduce la cicluri foarte rapide de dezinfecție. Inactivează microorganisme precum bacterii,
fungi și virusuri, Coronaviruși din aer și de pe suprafețe fără a utiliza chimicale nocive și fără a
emite ozon. Acest dispozitiv are o eficiență cu 25% mai ridicată în comparație cu metodele
uzuale de dezinfecție chimică.
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Este adevărat că dezinfecția depinde de timp. Dar timpul
trebuie calculat în contextul particular al spațiilor propuse
spre dezinfecție. 2 secunde, 10 secunde, 5 minute sau 15
minute nu înseamnă nimic în contextul general. Mai repede
nu înseamnă neapărat mai bun, a efectua doar o dezinfecție
parțială pentru a reduce timpul ciclului, înseamnă că doar un
anumit număr (sau un anumit tip) de organism va fi distrus.

În timp ce toți producătorii recunosc că timpul este
important deoarece acest lucru afectează disponibilitatea
încăperilor și a zonelor propuse spre dezinfectare, acesta
este direct corelat cu puterea (cantitatea de UV-C) pe care o
poate produce sistemul / dispozitivul folosit.

Timpul trebuie calculat în mod strict, pe baza unei formule
ce include caracteristicile încăperii, tipul dispozitivului
utilizat (unidirecțional sau omnidirecțional), puterea electrică
a tuburilor (8, 15, 30, 55, 200 și 325 W/tub), precum și
numărul de tuburi. 
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Orice spațiu poate fi
dezinfectat în aproximativ
15 minute. 

Timpul este esențial, iar
dozajul UV-C este un calcul
relativ simplu ce se bazează
pe iradianță și distanță.

Cu alte cuvinte, spațiile
necesită timpi diferiți alocați
dezinfecției, în funcție de
puterea dispozitivului UV-C și
dimensiunile încăperii unde
este utilizat. 
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Wolf-e Robotics, pune la dispoziția celor interesați o resursă foarte utilă oferită în mod gratuit:
calculatorul cu ajutorul căruia putem vedea timpul necesar dezinfectării unui spațiu cu lumină
UV-C. Acest calculator "timp-dezinfecție" ne arată ce timpi de expunere UV-C avem nevoie și
poate fi accesat pe pagina Calculator, fiind extrem de ușor de utilizat.

Pentru a facilita lucrul, am dezvoltat un instrument de calculare
a timpului de expunere la radiațiile UV-C, pentru a afla extrem
de simplu timpul de folosire pentru lămpa bactericidă, aparate
smart, roboți mobili și roboți autonomi de dezinfectare aer și
suprafețe, de diferite puteri nominale, pentru diferite 
tipuri de microorganisme frecvent întâlnite.
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Wolf-BOT este sistemul UV-C cu decuplare automată la detecția mișcării (4 senzori de
prezență, acoperire 360°), cu cea mai mare putere UV-C, având instalată cea mai puternică
baterie, ce dispune de navigaţie autonomă și cartografiere automată a spaţiilor în timp real.
De asemenea, se asigură un sistem de management centralizat al operațiunilor de
dezinfecție, 100% trasabilitate asupra tuturor operațiunilor efectuate și 99,99% dezinfecție. 

Tehnologia UV-C funcționează după următorul model:
microorganismele sunt expuse acestei lumini UV intense
cu efect germicid (253.7 nm) și astfel se distruge
capacitatea lor de a se înmulți și de a provoca boli.

Se știe că în încăperi există diferite tipuri de suprafețe pe
care microorganismele trăiesc - unele care reflectă
cantități limitate de UV-C, altele care absorb cea mai mare
parte sau toată energia UV-C, în timp ce unele suprafețe
pot fi acoperite de alte obiecte plasate în fața lor.  

Astfel, dacă o suprafață este „umbrită” și nu este în linia
directă de vedere a dispozitivului UV-C atunci pe acea
zonă dezinfecția nu este realizată corespunzător, limitând
eficacitatea reducerii agenților patogeni. 
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O singură poziționare a unui
dispozitiv cu lumină UV-C
poate dezinfecta toate
suprafețele și zonele unei
încăperi, indiferent câte
obiecte / suprafețe există în
acel spațiu. 

Dispozitivul UV-C trebuie plasat
în mai multe zone ale aceleiași
încăperi pentru a spori
probabilitatea ca toate
suprafețele să fie dezinfectate.
De aceea robotul mobil este
alegerea perfectă pentru
dezinfecția cu lumină UV-C. 
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Roboții mobili sunt cea mai potrivită soluție pentru a rezolva cu 
succes această problemă a poziționării în multiple zone din încăpere. 
În acest mod se asigură conformitate și trasabilitate fiecărui ciclu de dezinfecție.
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Multe dintre dispozitivele UV-C vă vor economisi bani pe
termen lung. Acest lucru se datorează faptului că, în loc să
trebuiască să cumpărați numeroase spray-uri, dispozitive
complementare, substanțe chimice și dezinfectanți diferiți,
tot ce trebuie să faceți este să achiziționați o singură dată
un aparat care dezinfectează cu lumină UV-C. 

După aceea, puteți utiliza dispozitivul ori de câte ori doriți și
trebuie doar să-i înlocuiți lămpile atunci când este cazul.
Mai mult chiar, și aceste costuri se pot eficientiza – în cazul
producătorilor care furnizează soluții complete și care pun
la dispoziția utilizatorilor abonamente cu garanție,
administrare și mentenanță incluse.

Dacă luăm în considerare costul organizării unor servicii
lunare de dezinfecție folosind substanțe biocide, de
exemplu, o școală, pentru aceeași sumă, ar putea avea
dezinfecție zilnică timp de peste 3 ani folosind un robot cu
ultraviolete. 
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Dezinfecția cu lumină UV-C
este foarte scumpă și
foarte puține companii,
instituții și organizații își
permit să achiziționeze
astfel de dispozitive pe
bază de UV-C. 

Dezinfecția cu lumină UV-C nu
este scumpă. Sistemele de
dezinfecție care folosesc
lumina ultravioletă sunt adesea
mai mici și mai ușor de utilizat
decât sistemele convenționale,
având costuri de instalare și
operaționale accesibile. Se
presupune că este costisitoare,
pentru că folosește tehnologia
în locul substanțelor chimice. 
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Durata de viată a lămpilor robotului mobil de dezinfecție cu lumină UV-C, CoBOT Ultra, este de
12000 ore. În plus, robotul dispune și de o tabletă control cu diagonala 8″, Android, cu aplicația
mobilă dedicată ce poate afișa și personaliza aspecte în funcție de nevoile fiecărui client în
platforma Wolf-e Robotics integrată. Sistemul trimite alerte referitoare la durata de viață a
surselor, necesitatea mentenanței. 
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Robotul CoBOT Ultra dispune de setări de siguranță și se poate controla de la distanță prin Wi-Fi
/ Bluetooth LE, fără a fi nevoie de prezență umană permanentă la locul dezinfecției. Conform
setărilor de siguranță, CoBOT Ultra nu pornește dacă detectează prezența persoanelor în raza sa
de acțiune – funcția fiind asigurată de către patru senzori PIR, cu acoperire 360° și distanță de
detecție de 10m.

Oamenii au tendința de a asocia expunerea la razele
ultraviolete cu riscuri precum arsurile solare, dar ideea
esențială care trebuie înțeleasă este că lumina UV-C este
sigură, dacă este folosită în mod corespunzător.

Dispozitivele pentru dezinfecţia aerului cu lămpi ascunse
în interiorul carcasei pot fi folosite în siguranţă în preajma
oamenilor, dacă folosesc surse UV-C de la producători
reputabili ce nu produc ozon.

Dispozitivele pentru dezinfecţia suprafeţelor, cu lămpi
expuse (vizibile din exteriorul dispozitivului) pot fi folosite
în siguranţă DOAR dacă sunt prevăzute cu dispozitive
suplimentare de siguranţă, precum senzori de prezenţă ce
opresc automat lampa dacă detectează mișcare în
apropiere. De asemenea, operatorii trebuie instruiţi pentru
a folosi aceste dispozitive în siguranţă, doar în spaţii în
care nu sunt prezente alte persoane.
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Dispozitivele cu lumină UV-C
sunt dăunătoare și
expunerea oamenilor la
radiațiile ultraviolete poate
provoaca boli grave.   

Sistemele UV-C profesioniste
sunt absolut sigure în utilizare
dacă sunt folosite conform
instrucțiunilor. 

Sistemele trebuie să fie
însoțite de instrucțiuni,
testate exhaustiv și proiectate
riguros pentru a asigura
întotdeauna siguranța.
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Folosind doar sisteme profesionale de dezinfecție UV-C, 
vă asigurați astfel că lumina ultravioletă nu va provoca

daune decât microorganismelor – spre deosebire de substanțele chimice dure din produsele de curățare
folosite în mod tradițional!
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Curățarea și dezinfecția manuală sunt servicii cu o calitate
variabilă, deoarece eficacitatea depinde în mare măsură de
personalul care lucrează și de motivația acestuia. În ciuda
faptului că modul de operare a sistemelor este facil, există
bias-ul că tehnologia este greu de accesat, iar sistemele
robotizate induc ideea de lucruri complicate. 

Roboții autonomi cu lămpi germicide UV-C, instalate pentru
a emite radiații în toate direcțiile, oferă un instrument
eficient pentru a elimina virușii și bacteriile rezistente pe
care procedurile manuale de curățare le-ar putea omite.
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Sistemele de dezinfecție a
aerului și suprafețelor sunt
foarte greu de folosit,
necesită personal calificat
și acesta este greu de
instruit. 

Noile sisteme de dezinfecție
smart a aerului și suprafețelor
cu lumină UV-C aproape că
nici nu mai necesită
intervenția umană! Costurile
cu personalul se reduc foarte
mult în acest mod prin
utilizarea unei platforme
dedicate. 
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Dezinfecția robotizată funcționează fără personal și în mod standardizat, fără a fi nevoie de o
prezență umană permanentă la locul dezinfecției. Există robotul CoBOT Ultra, platforma, Wi-Fi și
deja știm sigur să prin acest sistem integrat implementat în spațiile de interes vom avea
trasabilitate 100% și dezinfecție 99,9999%. Sistemul poate opera în mod simplificat pentru situaţii
simple, dar poate fi extins și integrat cu sisteme avansate de: fleet management, building
automation, WMS, ERP, MES.

Aparatura smart funcționează fără a necesita prezența oamenilor și poate folosi senzori pentru a detecta
mișcarea și a se opri dacă sunt persoane în apropiere. Roboții pot naviga prin încăperi sau holuri și își pot
găsi drumul înapoi, și repetăm … toate acestea fără a necesita cheltuieli suplimentare 
pe statul de plată al angajaților sau fără a cere o pauză de masă sau concediu.
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Roboții mobili fabricați de Wolf-e Robotics asigură dezinfecția până la 99,9999% a suprafețelor și a
aerului în cel mai scurt timp. Aceste sisteme de dezinfecție nu emit ozon, mercur și nici alte
componente nocive în aer și nu folosesc în procesul de dezinfecție substanțe nocive. 

Lumina UV-C este ecologică. 
 

Acest lucru înseamnă că orice miros prezent după o dezinfecție UV-C nu este periculos, ceea ce face ca
încăperea să fie imediat sigură pentru a intra după ce o dezinfecție UV-C a fost efectuată.

Au existat preocupări în ceea ce privește mirosurile
reziduale care au fost observate după ce încăperile sunt
dezinfectate cu lumină ultravioletă și care au fost asociate
la început în mod greșit, cu ozonul, un gaz nociv. În realitate,
acest miros se datorează reacției dintre razele UV-C și
celulele moarte aflate în praful din încăperea dezinfectată.

Până la 80% din praful din aerul din locuințe, birouri și alte
medii interioare este alcătuit din celule moarte, provenind
din pielea umană și din păr. Celulele pielii și ale părului
conțin o proteină numită cheratină, iar părul conține un
aminoacid, cisteină. 

Atunci când lumina UV-C lovește moleculele de
cheratină/cisteină, aceasta are suficientă putere pentru a le
rupe legăturile chimice interne, creând compuși organici mai
mici, care conțin sulf, numiți tioli. Aceștia au un miros
extrem de neplăcut. Nasul uman este extrem de sensibil la
tioli și îi poate detecta la concentrații de doar o parte pe
miliard.
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Sistemele de dezinfecție cu
lămpi cu lumină UV-C emit
compuși nocivi în aer și lasă
în urma lor un miros ciudat.

Sistemele de dezinfecție a
aerului și suprafețelor pe baza
lămpilor cu lumină UV-C nu
emit elemente nocive în aer,
nu emit ozon. 

Dispozitivele sunt sigure și nu
produc nici o leziune / boală
atât timp cât dispozitivele
sunt dotate cu elemente de
securitate. 
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Calitatea aerului interior în sălile de clasă poate fi asigurată în mod corect doar prin
implementarea sistemelor și dispozitivelor de ventilare, purificare și dezinfectare adecvate
spațiilor respective și modului de utilizare. Acestea pot fi utilizate în două moduri diferite:
unul poate distruge microorganismele de pe suprafețele mobilierului, podelelor și
echipamentelor, iar cel de-al doilea poate asigura dezinfectarea aerului. 

Ventilația prin simpla
deschidere a ferestrelor nu
asigură în spațiul interior un
aer curat, purificat,
dezinfectat.

Calitatea aerului este de
obicei gestionată de ratele
de ventilație, exprimate în
Schimbări de aer per Oră.
 

superioară a încăperilor - acestea fiind de 10 ori mai eficiente decât ventilația mecanică a aerului. 

Mixarea aerului și dinamica acestuia între straturile superior și cel inferior în cadrul sălilor de clasă, asistată
de producerea aerului cald rezultat de respirația ocupanților, are ca rezultat rate mari de 
dezinfecție a aerului în partea inferioară, ocupată efectiv.

Dovezile științifice confirmă că aerosolii sunt o cale
majoră de contaminare cu virusul SARS-CoV-2 care
cauzează COVID-19 de aceea dezinfectarea aerului în 
 spațiile interioare devine o necesitate. 

Ventilația naturală poate atinge 1-2 eqACH (schimbări
echivalente de aer pe oră). Ventilația mecanică are ca
rezultat de obicei 2 până la 5 eqACH. Ventilația
echivalentă prin UV-C poate însă atinge peste 10 eqACH.

ECDC recomandă eqACH 15-20 pentru utilizare în mediile
de asistență medicală pentru a dezinfecta aerul și a
proteja pacienții vulnerabili. Majoritatea sistemelor de
ventilație mecanică nu pot realiza acest lucru; dar cu UV-C
este posibil!

Spre exemplu, în sălile de cursuri ale grădinițelor, școlilor
și universităților o soluție potrivită este implementarea
aparatelor UV-C germicide Wolf-BEAM plasate în partea
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Ventilația încăperilor prin
deschiderea geamurilor
este suficientă pentru a
asigura un mediu curat și
sănătos.
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wolfe.ro

Democratizăm accesul pentru toate categoriile de beneficiari la
tehnologia UV-C prin generarea unor noi modele de pricing și adiția
ultimelor tehnologii IoT. 

Avem cele mai puternice dispozitive, 
pentru cele mai bune rezultate, de fiecare dată. 

Punct. 

WOLF-e ROBOTICS S.R.L. 
Str. Rezervoarelor nr.2, Ploiești
Jud. Prahova, România
+40 733 263 259 | office@wolfe.ro 

Oferim consultanță pentru alegerea celor mai potrivite sisteme, în
funcție de caracteristicile spațiilor care urmează să fie dezinfectate.
Livrăm imediat din stoc și fabricăm orice sistem de dezinfecție și
purificare cu lumină UV-C, conform nevoilor și cerințelor clienților noștri.
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