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DISPOZITIVE DEZINFECTIE – WOLFBOTE 

Dezinfecţia spaţiilor comune este o sarcină perfect potrivită 

pentru un robot autonom: este repetitivă, nu necesită 

interacţiuni complexe cu mediul, se desfășoară în absenţa 

oamenilor, trebuie efectuată cu mare precizie și repetabil.  

 

Pentru spitale moderne, dar și pentru afacerile viitorului am 

dezvoltat WolfBOT, soluţia noastră mobilă autonomă. 

WolfBOT poate mapa și naviga autonom în spaţiul în care 

opereaza (SLAM).  

Folosind senzori LIDAR de precizie harta spaţiului este 

constant actualizată și noile obstacole pot fi evitate. 

Operatorul poate controla dispozitivul în mod semi-autonom 

cu ajutorul unei tablete, sau robotul poate fi integrat cu un 

sistem industry leading de fleet management.  

 

Pentru dezinfecţia spaţiilor robotul dispune de 10 lămpi Philips XPT cu o putere totală de 2000W și o iradianţă de 

6800uW/cm2 - cea mai mare putere UV-C instalată pe un robot autonom de pe piaţă.  

Bateria permite operarea continuă a lămpilor timp de 3 ore și 5 ore de mobilitate autonomă.  

Cu aceste specificaţii WolfBOT poate aplica o doză de 50mJ/cm2  într-o cameră de 10 x 10 metri (100m2) în sub 10 

minute.  

 

Beneficii principale: 

Cea mai mare putere UVC instalată pe un robot autonom 

Cea mai puternică baterie instalată pe un robot autonom UVC 

Control simplificat pentru operator prin aplicaţie mobilă 

Control 100% pentru manager, prin platformă desktop complexă 

10 lămpi de putere mare, acoperire 360° - timp de expunere scurt 

Sistem de management centralizat al operațiunilor de dezinfecție  

Bază robotică industrială dovedită în timp, mii de unităţi operaţionale toată lumea 

Trasabilitate 100% asupra tuturor operațiunilor efectuate, numele operatorului, data și ora, durata, numărul camerei, 

evenimente apărute (opţional) 

Control de la distanță prin aplicație mobilă în limba română (iOS si Android), Mapping și navigaţie SLAM 

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 

Specificaţii 

 

Dimensiuni: 70 x 50 x 180 cm, 150kg 

Material: oţel galvanizat 

Finisaj: vopsit în câmp electrostatic 

Autonomie: 3 ore continuu | Hospital-grade 

  

Surse UV:  10 x PHILIPS TUV T8 55W HO 1SL/6 

Balast electronic: PHILIPS HF-S 258 TL-D I 
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Putere UV: 6800uW/cm2 (la 1m) 

Durată de viaţă lămpi: 12000h 

Putere electrică lămpi: 2000W 

  

Conectivitate: Bluetooth 4.0 

Aplicaţie mobilă: iOS, Android 

  

Siguranţă: 

 

 4 senzori prezenţă LIDAR  

 siguranţă electrică integrată 

 decuplare automată dacă se detectează mișcare 

 decuplare automată după interval de timp configurabil 

 operare de la distanţă 

 


