
Redefinim 
standardele dezinfectării
aerului și suprafețelor

http://www.wolfe.ro/


wolfe.ro

Democratizăm accesul pentru toate categoriile
de beneficiari la tehnologia UVC 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. 
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nivel CO2          temperatură          umiditate

Calitatea mediului interior este hotărâtoare în ceea ce priveşte sănătatea şi
starea de bine a ocupanţilor unei clădiri, fiind determinată în mare parte de
calitatea aerului. Clădirile de birouri reprezintă cele mai importante construcții
din comunitate, spațiile fiind ocupate mare parte din durata unei zile. 
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Totul se reduce la aerul pe care îl respirăm 
Ventilația aerului este principiul de bază
Dezinfectarea și purificarea aerului sunt importante
Dispozitive bactericide cu lumină UVC Wolf-BEAM sunt eficiente
Senzorii Wolf-Sense monitorizează calitatea aerului 

Utilizăm senzorii Wolf-Sense wireless pentru
monitorizarea calității aerului din spațiile interioare:

Aparatele UV germicide Wolf-BEAM utilizează o tehnologie dovedită în timp și sigură pentru controlul infecțiilor și al patogenilor din aer. Acest
sistem are o istorie îndelungată – în 1930 începând să fie folosit la scară largă în clădirile de birouri și în școlile din SUA, unde s-a redus
semnificativ răspândirea bolilor de la acea vreme (rujeolă, rubeolă, tuberculoză).  

Suntem dedicați
rezultatelor la
nivel de excelență 

Este dovedit științific că tot acest proces și
monitorizarea ne ajută la prevenirea atât a COVID-19

dar și a altor viruși periculoși pentru sănătatea
angajaților care lucrează în clădirile de birouri.

Dezinfecția aerului cu lumină UVC
Dispozitive marca Wolf-e Robotics

Aerisirea clasică, în reprize, a birourilor și spațiilor de lucru nu este
suficientă pentru a elimina toți virușii periculoși sau toți poluanții interiori.
Acum, după traversarea perioadei de pandemie, normele internaționale și
recomandările sunt pentru o ventilare continuă, cu aerisire permanentă, cu
număr de schimburi de aer cât mai mare pe oră. 

Soluția este simplă, eficientă și sigură: Dezinfecția aerului cu lumină UVC*
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*Dezinfecția aerului cu lumină UVC este recomandată de CDC  |  ASHRAE  |  REHVA.

https://wolfe.ro/produse/
https://www.cdc.gov/
https://www.ashrae.org/
https://www.rehva.eu/


AER

Ce producem?

Venim cu soluții adaptate nevoilor tale,
fie că ești spital, școală, hotel, restaurant
sau orice companie din sectorul privat, de
stat sau instituție publică

Sisteme adaptate oricărui spațiu

Standarde de calitate înalte

Consiliere specialiști 

Rezultate garantate 100%,

WolfBOT
Robot autonom dezinfecție

suprafețe 
2000W, 6800μW/cm2@1m

CoBOT-Ultra 
Robot mobil, 3250W,

11050microW/cm2@1m

Breez
Sistem smart  

purificare și dezinfecție aer

AER
Sistem filtrare și
 dezinfecție aer 

Cele mai puternice dispozitive
UV-C de pe piață!
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de fiecare dată

Wolf-BEAM
Sistem economic pentru

dezinfecția continuă a aerului 

CoBOT-Lite
Robot mobil neautonom

dezinfecție suprafețe
1200W, 4080µW/cm2@1m

http://www.wolfe.ro/
https://wolfe.ro/wolfbot-2/
https://wolfe.ro/cobot/
https://wolfe.ro/cobot/
https://wolfe.ro/breez/
https://wolfe.ro/aer/
https://wolfe.ro/breez/


Ce producem? (1)
Dispozitive germicidale pentru dezinfectarea aerului în mediul spitalicesc, prin circularea forțată
a aerului prin incintă cu descărcare a lămpilor UV-C cu lungime de unda de 253,7nm, fără generare de ozon.

aer

dezinfecția
aerului

aer
500+ Breezaer s

ManualControl: Manual/Telecomandă/App Manual/AppManual

55W / 110W / 165WPutere lămpi: 165 W / 220 W 110W / 165W55W / 110W / 165W

1, 2  sau 3Număr tuburi: 3 sau 4 2 sau 31, 2 sau 3

9000hDurată de viață: 9000h 9000h9000h

15 / 30 / 45 mW/cm2
(@10cm)

Iradianță UVC: 45 / 160 mW/cm2
(@10cm)

30 / 45 mW/cm2 
(@10cm)

15 / 30 / 45 mW/cm2
(@10cm)
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190 mc/h Volum aer
dezinfectat: 538 mc/h 269 mc/h190 mc/h

https://wolfe.ro/produse/


WolfBOT

roboți
dezinfecție

CoBOT-Ultra 

Ce producem? (2)
Roboții mobili și autonomi pentru dezinfecția suprafețelor cu lumină UV-C devin o prezență obișnuită
în tot multe medii de lucru, deoarece oamenii și organizațiile din întreaga lume au înțeles importanța
măsurilor proactive pentru a reduce răspândirea COVID-19 și în lupta cu patogenii.

App / PlatformăControl: App / Platformă App / Platformă

2000WPutere lămpi: 3250W 220W /440W / 1200W 

10Număr tuburi: 10 6 / 8 / 6

12000hDurată de viață: 12000h 9000h /12000h

6800μW/cm2 
(@1m)

Iradianță UVC: 11050µW/cm2 
(@1m)

600/1200/4080µW/cm2 
(@1m)

CoBOT-Lite
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https://wolfe.ro/produse/
https://wolfe.ro/wolfbot-2/
https://wolfe.ro/wolfbot-2/
https://wolfe.ro/wolfbot-2/
https://wolfe.ro/wolfbot-2/


"Purificatoarele de aer și sistemele de dezinfecție a
suprafețelor cu tehnologie UV-C devin indispensabile în
spitale, școli, birouri, mijloace de transport în comun,
restaurante sau hoteluri. Noua normalitate implică
responsabilitate, atât la nivelul nostru, al producătorilor  
(inovare și calitate), cât și al decidenților (deschidere
față de tehnologiile utilizate pe plan mondial). Este
imperios necesar ca dotarea cu astfel de dispozitive să
urmărească beneficiile pe termen lung, eficiența reală și
raportul corect calitate-preț."

Sisteme și dispozitive smart dezinfecție 
Servcii Abonament "DAaaS"
Platformă management dispozitive
Consiliere pentru achiziție
Sesiuni Demo  
Verificare conformitate (dozimetre certificate
și analize microaerofloră)
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Suntem primul producător de aparate smart 
și roboți mobili de igienizare, dezinfectare și
purificare a aerului și suprafețelor cu lumină UVC
din România, cu aplicabilitate în sectorul medical,
comercial, transporturi, educație, business.

https://wolfe.ro/produse/
https://wolfe.ro/produse/
https://wolfe.ro/abonament/
https://wolfe.ro/platforma/
https://wolfe.ro/demo/
https://wolfe.ro/demo/


Trasabilitate completă
Dezinfectare până la 99,9999%
Fără generare de ozon
Cel mai puternic robot mobil (3200W, 11050uW/cm2@1m)
Cea mai puternică baterie instalată pe un robot autonom UVC (6kW)
Cea mai mare putere instalată pe robot mobil autonom (2000W, 6800uW/cm2@1m)
Sistem UVC proiectat și produs în România

Aducem inovațiile tehnologice și roboții autonomi și mobili, sistemele smart de dezinfecție suprafețe și aer
în realitatea de zi cu zi și vă oferim cele mai eficiente metode de inactivare a tuturor agenților patogeni.

Wolf-e pentru MEDIUL SPITALICESC

Curățarea și dezinfecția manuală sunt servicii cu o calitate variabilă, deoarece
eficacitatea depinde în mare măsură de personalul care lucrează și de motivația
angajaților, iar evaluarea activității necesită o observare directă la fața locului. În
ciuda recomandărilor privind cele mai bune practici, curățarea manuală în unitățile cu
profil medical se bazează pe protocoale locale, pe formarea, înțelegerea, reînnoirea
și fluctuația personalului de curățenie, precum și pe controlul și inspecția
performanței acestuia. 

Pe lângă distrugerea microorganismelor de pe suprafețe, roboții de dezinfecție oferă
avantaje și prin înregistrarea automată a parametrilor de funcționare a procesului de
dezinfecție iar, prin aceasta, pot garanta asigurarea calității. Prin urmare, dezinfecția
automată permite validarea procesului de dezinfecție cu rezultate reproductibile și
documentate 100%.

Consultanță la achiziție. Instruire utilizare. Mentenanță. Service. Abonamente. 

Este extrem de clar că, raportând costurile la eficiența procesului, soluția roboților UV--C
este net superioară. Dezinfecția robotizată va funcționa fără personal și în mod
standardizat, fără a fi nevoie de o prezență umană permanentă la locul dezinfecției. În
plus, se poate evita expunerea lucrătorilor la substanțele agresive folosite în timpul
procesului de dezinfecție clasic.

WolfBOT CoBOT-Ultra CoBOT-Lite

Roboți autonomi / mobili cu multiple configurații
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Condițiile din centralele de tratare a aerului pot favoriza creșterea bacteriilor și a
biofilmelor care conțin mucegaiuri pe suprafețele umede, cum ar fi bateriile de răcire,
țevile de colectare a condensului, pereți, umidificatoare, ventilatoare, roți de recuperare a
energiei și filtre. 

Metodele tradiționale de întreținere a componentelor sistemului de tratare a aerului includ
curățarea chimică și mecanică, care pot fi costisitoare, dificil de efectuat și în unele
cazuri chiar potențial periculoase pentru personalul de întreținere și ocupanții clădirii.

Obligatorii pentru obținerea standardului WELL V1, V2, Health and Safety

Sisteme pentru HVAC/CTA 

Acestea și-au dovedit eficiența în prevenirea creșterii
bacteriilor și a mucegaiului pe componentele iradiate,
astfel putem detalia avantajele tratamentului de
suprafață cu lumină UVC:

Menținerea suprafețelor curate în mod continuu
Nu se folosesc substanțe chimice, nocive
Costuri de întreținere mai mici
Eliminarea intervenției de curățare mecanică 
Performanță îmbunătățită a sistemului

Vaporii substanțelor de curățare pot contribui la poluarea aerului din clădire, scurgerea
chimică contribuie la contaminarea apelor subterane, iar curățarea mecanică poate
reduce durata de viață a componentelor. În plus, performanța sistemului poate începe să
se degradeze din nou la scurt timp după curățare, pe măsură ce creșterea microbiană
reapare.

Copyright © 2022 Wolf-e Robotics S.R.L. Toate drepturile rezervate.

https://wolfe.ro/produse/


Wolf-BEAM este sistemul proiectat și fabricat de producătorul român Wolf-e ROBOTICS
ce asigură o eficiență maximă, de 99.9% în procesul de purificare și dezinfecție a aerului
din spațiile interioare.

Calitatea aerului interior în clădirile de birouri poate fi asigurată în mod corect doar prin implementarea sistemelor
și dispozitivelor de ventilare, purificare și dezinfectare adecvate spațiilor respective și modului de utilizare.

Wolf-e pentru SĂNĂTATE LA BIROU | 1 

Creșterea productivității angajaților
Reducerea zilelor de boală și a celor de concediu medical 
Wellbeing-ul și confortul psihic al angajților, ceea ce se transpune în
creșterea retenției de personal și micșorarea efortului de recrutare 

Beneficiile creării și menținerii unor medii interioare sănătoase în cadrul clădirilor de
business includ componenta altruistă de a pune accent pe îmbunătățirea sănătății
angajaților și, prin urmare, a calității vieții, dar este în același timp și generare de
valoare financiară semnificativă pentru aproape orice companie care investește în
infrastructura sănătoasă a clădirilor. 

Generare ROI semnificativ pentru orice organizație, prin:

Parametrii inițiali ai aerului din încăperile clădirii au fost de 250 CFU/m3 pentru
Bacteria și 1050 CFU/m3 pentru Fungi, aceștia înregistrând scăderi considerabile la
1 oră de funcționare a aparatelor de dezinfecție a aerului și apoape eliminarea totală
după 4 ore (50 CFU/m3 pentru Bacteria și 50 CFU/m3 pentru Fungi). 

Testele de aerofloră realizate în cadrul unei clădiri de business cu sediul în Ploiești
au relevat rezultate excelente la nivelul minimizării riscului de contaminare cu fungi,
viruși sau bacterii. În acest sens s-au recoltat probe înainte și după punerea în
funcțiune a dispozitivelor Wolf-e Robotics. 

Analiza a fost realizată de Laboratorul pentru mediu - ALS Life Sciences Romania
SRL. Nivel QC: ALS RO Programul de Control al Calitatii. 2001.

Mixarea aerului și dinamica acestuia între straturile superior și cel inferior în cadrul
încăperilor, asistată de producerea aerului cald rezultat de respirația ocupanților are ca
rezultat rate mari de dezinfecție a aerului în partea inferioară, ocupată a birourilor,
holurilor și spațiilor comune din clădirile de birouri, cu utilizarea aparatelor Wolf-BEAM.

Aparatele UV germicide plasate în
partea superioară a încăperilor sunt
de 10 ori mai eficiente decât
ventilația mecanică a aerului

10x
Wolf-BEAM

Copyright © 2022 Wolf-e Robotics S.R.L. Toate drepturile rezervate.TIME | If We're Going to Live With COVID-19, It's Time to Clean Our Indoor Air Properly
Science Direct | Improving Indoor Air Quality through the Use of Ultraviolet Technology in Commercial Buildings

Surse informații suplimentare:

https://wolfe.ro/produse/
https://time.com/6143799/covid-19-indoor-air-cleaning/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817331429


Senzorii preiau informațiile și astfel avem
în timp real monitorizarea calității aerului
din clădirile de birouri. 

nivel CO2  

umiditate

temperatură 

Platforma pentru monitorizare real time a calității aerului

Copyright © 2022 Wolf-e Robotics S.R.L. Toate drepturile rezervate.
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S
ENZO R I  W o l f - SENSE

calitatea
aerului
definită de

Platforma înregistrează și procesează informațiile oferind o
imagine holistică al cărei obiectiv este de a contribui la eliminarea
agenților patogeni care se pot transmite pe calea aerului. 

 BIROU 3 / ETAJ 1 / CLĂDIRE SEDIUL CENTRAL

https://wolfe.ro/produse/


Prin produse și platformă aducem un nivel de siguranță în exploatare,
automatizare, dar mai ales conformitate și trasabilitate în dezinfecția
aerului și a suprafețelor ce nu poate fi atins prin metode tradiţionale. 

Beneficiarii noștri au o vizibilitate completă asupra dezinfecției și acum pot
comunica atât în organizație cât și clienților că spațiile lor sunt dezinfectate
permanent sau cu o anumită ciclicitate. 

Platforma de management este backbone-ul produselor fabricate de
Wolf-e Robotics și este responsabilă pentru asigurarea siguranței
personalului, eficientizarea și automatizarea fluxurilor de activitate.

PLATFORMĂ MANAGEMENT DISPOZITIVE | AUTOMATIZARE RUTINE DEZINFECȚIE | TRASABILITATE COMPLETĂ

Copyright © 2022 Wolf-e Robotics S.R.L. Toate drepturile rezervate.

Platforma Wolf-e Robotics

Am făcut aceste inovații disponibile în format plug-and-play, pentru orice dispozitiv legacy aflat în custodia beneficiarului,
continuând misiunea noastră pentru sustenabilitate, democratizarea accesului la această tehnologie și pentru asigurarea
conformității fiecărui ciclu de dezinfecție. 

https://wolfe.ro/platforma/


Clienții noștri sunt companii din sectorul privat, de stat, instituții publice - spitale,
școli, ONG-uri care beneficiază de experiența și profesionalismul echipei Wolf-e
ROBOTICS în domeniul dezinfectării și purificării spațiilor interioare (aer și suprafețe)

Partenerii Wolf-e Robotics

https://wolfe.ro/parteneriate/


Sănătatea și siguranța angajaților noștri sunt mereu
în prim plan, așadar folosim aparatele "AER" și
"CoBOT" la sediul nostru, pentru dezinfectarea
aerului și suprafețelor. Aceste aparate ne oferă o
metodă eficientă de inactivare a microorganismelor
din aerul și suprafețele încăperilor și astfel ne putem
continua activitatea în condiții sigure, minimizând
riscurile legate de SARS-CoV-2.

Suntem mândri să susținem afacerile românești: 
 compania românească de tehnologie Wolf-e
Robotics produce în județul nostru, Prahova.

- S.C. INSPET S.A. 2021

Purificare și dezinfecție
cu lumină UV-C

INSPET S.A.

Suntem bucuroși să fim parte din comunitatea Wolf-e
Robotics. În cel mai mare complex medical din
România, unde vor fi cam 1200 oameni care vor lucra,
vor fi cazați sau vor fi tratați, este nevoie și de un
sistem profesionist de dezinfecție a aerului din spațiile
comune și a suprafețelor: Wolf-e Robotics cu
dispozitivele CoBOTși Aer.  

- ENAYATI MEDICAL CITY, 2021

ENAYATI MEDICAL CITY

Copyright © 2022 Wolf-e Robotics S.R.L. Toate drepturile rezervate.

https://www.linkedin.com/company/wolferobotics/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=prahova&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6736882415152762880
https://www.linkedin.com/company/wolferobotics/
https://www.linkedin.com/company/wolferobotics/


Suntem aici.
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.

Suntem Wolf-e Robotics.

https://wolfe.ro/contact/
https://www.linkedin.com/company/wolferobotics/


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

Îți stăm la dispoziție cu toate detaliile necesare.
Împreună cu tine putem redefini standardele de
dezinfecție și purificare a aerului și suprafețelor.


