Nivåmåling av kontainere og
optimalisering av innsamling
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Muligheter

•

Reduser innhentingskostnader

•

Bedre utnyttelse av kjøretøy, frigjør kapasitet til andre oppgaver

•

Få innsikt i historiske data for best mulig planlegging av fremtidig struktur

En Smartere Måte Å Hente Avfall På

KONTROLLER NIVÅET
og få innsikt i mønsteret

OPTIMALISER

ESTIMER

innhentingen og få mer

når kontaineren

lønnsom drift

blir full

på fyllingen av kontaineren.

Fordeler

Reduser
kostnader
med 20-50%

Færre overfylte
kontainere, få
mindre klager

Full oversikt, gir
statistikk med
volum på alle hentinger

Oversikt
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dag
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81%

dager
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70%

•

Overvåk fyllingsnivået på dine kontainere

•

Få alarmer når den fylles opp, ved store temperaturendringer og når den flyttes

•

Registrerer alle tømminger (rapport)

•

Registrerer volum og vekt (rapport)

•

Se gjennomsnittelig oppfyllingshastighet på alle dine kontainere

Estimer
•

Estimerer fremtidige fyllingsnivå

•

Planlegg bedre behovet mht. antall og størrelse på kontainere på hver
lokasjon

•

Unngå overfylling ved å estimere når kontaineren må hentes

•

Unngå unødvendige tømminger

dager

20 lokasjpner
19 Ferdig
1 kansellert

Optimaliser
•

Sluttid
17:16

Varighet
3t 46min

Total volum
89 m3

CO2 utslipp
50kg

Lager optimaliserte daglige innhentingsplaner, basert på når du har mulighet
til å hente avfallet

•

Alle planene genereres automatisk hver dag, spar mye tid på planlegging

•

Enkel ruteplanlegging over den beste rekkefølgen på innhentingen

•

Oversikt over hvilke kontainere som er hentet

•

Mulighet for å legge inn steder uten sensor på frekvenshenting

•

Åpen API for overføring til eksterne system mulig

Støttede
kontainertyper

Delvis og helt
nedgravde
kontainere

Bunntømte
kontainere /
kildesorteringsstasjoner

Rullekontainere

Standard stålkontainere

INKLUDERTE TJENESTER

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
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Brukervennlig web grensesnitt
24/7/365 system for overvåkning av systemet
Telefonsupport og rådgiving inkludert
Web basert plattform
Opplæring i systemet
Automatisk planlegging av innhenting
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•

Tanker for veske

Sensor med ultralyd for nivåmåling
IP 66. Helt vann og støvtett
Helstøpt sensor som fungerer under de tøffe
forholdene i Norge
Enkel installasjon
– kun 3 skruer i de fleste tilfeller
Minimalt vedlikehold
5 års garanti på batteriet
(opptil 10 års levetid levetid på batteriet)
2G/3G og 4G (LTE-M) versjoner tilgjengelig
Trådløst grensesnitt, ingen kabler
Fungerer i temperaturer mellom -40 til +80
grader celsius
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