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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 și 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 din aerul 
contaminat: dezinfectarea prin radiaţii ultraviolete, o tehnologie folosită cu succes de la 
începutul anilor 1900. 

Dispozitivul nostru AER  aduce tehnologia UV în secolul 21 și o face accesibilă unui număr 
mare de beneficiari. Design-ul eficient permite purificarea în siguranţă a aerului în prezenţa 
oamenilor la un preţ avantajos.

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

Distrug 99,99% din bacterii și virusuri

Reduc infecțiile cu până la 82%*

Cu 25% mai eficiente în comparație cu dezinfecția chimică*

Zero training necesar pentru utilizare.

* Studiu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5335784/

SOLUŢIA NOASTRĂ:
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Beneficii principale
Poate funcţiona în prezenţa oamenilor fără a îi pune în pericol

Distruge microorganisme precum bacterii, fungi și virusuri, inclusiv Coronaviruși. 

Purifică aerul fără chimicale nocive.

Construcţie durabilă, din metal, anti-vandal.

Potrivit pentru locuri închise, frecventate de către mai multe persoane.

Dotat cu filtru Clasa M5 ce împiedică murdărirea lămpilor UV și asigură purificarea 
suplimentară a aerului

Posibilități de montare multiple: pe perete / de sine stătător. 

Componente electronice de la producători reputabili (Philips).

Proiectat și produs în România folosind componente de cea mai bună calitate, industrial 
grade, RoHS compliant

5* Necesită un modul separat opţional



Volum aer filtrat: 190 m3/oră

Timp necesar: 25 min / cameră 
   (suprafaţă 30m2, 75m3)

Construcție:  Oțel gavanizat, inox(opțional)

Vopsea:   Vopsire in câmp electrostatic
   multiple culori disponibile 

Ventilator:  Sunon, 220v, 45dBA

Tuburi UV:   Philips TUV 55W
Lungime undă:  254 nm (spectrul UV-C) 
Număr tuburi: 1, 2 sau 3
Putere lămpi UV:  55W / 110W / 165W
Putere UV:  15 / 30 / 45 mW/cm2 (@10cm)

Filtru:  Clasa M5 (EN 779:2012)
      
Moduri de lucru:  Control manual

Siguranță:   Fără generare de ozon
   Siguranţă integrată
   Construcţie 100% metalică

Curăţare:   Se poate dezinfecta prin  
   ștergere cu o cârpă moale cu
   dezinfectanţi uzuali
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Estimare necesar dispozitive

Timpi de operare

Pentru a determina câte dispozitve sunt necesare în fiecare spaţiu va trebui să avem în 
vedere numărul de schimburi de aer necesare în fiecare oră pentru acel tip de spaţiu. 
Aceste cerinţe sunt specificate în normativele de proiectare și regulamentele în vigoare 
pentru acel tip de spaţiu. Formula de calcul este după cum urmează:

Formula de mai sus nu ia în considerare condiţii complexe precum: circulaţia aerului între 
spaţii conectate prin uși sau geamuri deschise, efectul ventilaţiei centralizate a clădirii etc. 
De asemenea, dacă sunt prezente și alte sisteme de dezinfecţie/filtrare a aerului, numărul 
de dispozitive necesar poate scădea. Pentru o dimensionare mai exactă se recomandă 
efectuarea unor calcule și simulări de către un proiectant autorizat în domeniu.

Recomandăm operarea dispozitivelor în regim continuu, atâta timp cât sunt persoane 
prezente în spaţiu sau este posibil să fie persoane prezente. Recomandăm operarea 
pentru un timp suplimentar de 1 ORĂ după părăsirea spaţiului pentru a atinge numărul de 
schimburi de aer pe oră necesar.

 Nr. dispozitive = V  / 190 * SAO
SAO = nr. schimburi de aer necesare pe oră
V = volumul spaţiului in m3 
N = numărul de dispozitive (rotunjit în sus)
190 - cantitatea de aer in circulată de dispozitiv

De exemplu: 
pentru un spaţiu de 380m3 și un necesar de 2 
schimburi de aer pe oră, vor fi necesare 4 dispozitive 
(380/190*2 = 4).

Clasa 
încăperii

Tipul 
încăperii

Schimburi de aer / 
oră minim

I
Camere de operații 20

Alte camere şi coridoare 15

II
Camere de operații 20
Alte camere şi coridoare 10
Terapie intensivă şi reanimare 10

III

Saloane 3
Centrală de sterilizare 7
Prosectură 7
Explorări şi tratamente 5
Cabinete medici 2
Radiologie 5
Laboratoare 5
Grupuri sanitare 7
Birouri 2
Circulații 2
Săli mese 5

Spitale
Pentru aflarea numărului ideal de 
schimburi de aer pe oră se pot consulta 
normativele NP015–1997,  I5–2010. 

De asemenea se vor consulta actele 
legislative în vigoare legate de condiţiile 
obţinerii autorizaţiei sanitare pentru 
spitale (ex: ORDIN  Nr. 1096/2016 
din 30 septembrie 2016) și alte acte 
legislative relevante.

TABEL:  Numărul de schimburi de aer pe oră 
conf. NP 015/1997 și I5-2010

pentru spitale



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