Voorspelbare vulgraadmeting
en optimalisatie van de inzameling
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Toekomstige vulgraad voorspellingen
Containerlocatie en capaciteitsplanning
Plan tijdige inzamelingen
Voorkom overvolle containers
Onnodige ritten vermijden

Optimaliseer

20 locaties

5:16 PM

Monitor vulgraden van containers
Meldingen voor overlopende containers, temperatuur en beweging
Rapportage van daadwerkelijk ingezamelde containers
Rapportage van ingezamelde gewichten en volumes
Rapport van gereden afstanden en CO2

3h 46 min
50 kg
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Automatische planning
Geoptimaliseerde inzamelplanning
Tablet in de cabine voor routeplanning en meldingen
Realtime monitoring van dagelijkse inzameldiensten
Maximaliseren van inzamelvalumes en gewichten

Ondersteunde
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(Semi)ondergrondse
containers

INBEGREPEN DIENSTEN
•
•
•
•
•

Gebruiksvriendelijke webapplicatie
24/7/365 systeem bereikbaarheid
Wereldwijde GSM-dekking
Standaard ondersteuningsdienst
Basistraining en introductie

EXTRA DIENSTEN
•
•
•
•

Dienstverlening voor installatie en projectbegeleiding
Gebruiksvriendelijke API
Gepersonificeerde User Interface
Premium en Platinum ondersteuning

Bovengrondse
containers en
containerparken

Rolcontainers
en prullenbakken

Voorlaadcontainers

Tanks en vloeistofcontainers

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Ultrasonore vulgraadsensoren
IP-rating: IP 66
Gemakkelijk te installeren
Minimaal onderhoud
10+ levensduur accu*
Cloudplatform
Draadloze verbinding
Werkingstemperatuur: -40 - + 80 °C

*Geschatte levensduur accu in optimale omstandigheden met
aangeraden instellingen.

Enevo® is de toonaangevende leverancier van volledige logistieke
oplossingen voor afvalbeheer en recycling. Wij zorgen ervoor dat zowel
commerciële afvalbedrijven als openbare instellingen efficiënter kunnen
werken. Het hoofdkwartier van Enovo is gevestigd in Finland en het
bedrijf heeft kantoren in de V.S., V.K., Duitsland, Japan en Australië.

