
No time to waste!
Está o lixo a tornar-se num problema sério? De certeza que 
não com os nossos WasteMates. Estes contentores de lixo 
inteligentes, para além de evitarem a acumulação de lixo ao 
seu redor, também reduzem o problema dos vermes. As suas 
características modernas e sustentáveis permitem gerir de uma 
forma mais simples e eficiente a recolha do lixo na sua zona.

Porquê um WasteMate?
Os contentores de lixo inteligentes WasteMate estão disponíveis 
em vários modelos e tamanhos. Com uma aparência robusta 
e elegante, integram-se perfeitamente em qualquer rua de 
comércio, no parque ou na praia.

Estes contentores WasteMate controlam o seu nível de 
enchimento através de sensores e enviam automaticamente 
alertas para o planeamento do seu esvaziamento. A combinação 
de serem esvaziados menos frequentemente e a otimização 
do circuito de recolha, leva a uma redução de custos. Acima 
de tudo contribuem para um melhor 
ambiente.

No topo disto, pode optar por um modelo 
com som, que agradece a todos por 
contribuírem com o seu lixo no contentor. 
Obrigado(a).

 

Veja o video:
procomat.com/en/

Redução significante nos custos da recolha de resíduos.

Acesso e monitorização através de Smartphone , PC, no local e 

à distância.

Redução do nível de emissões de CO2 através da otimização de 

circuitos de recolha de resíduos.

Resistente a vandalismo devido ao seu material robusto

Manutenção, manuseamento e gestão fácil, no local ou à distância

Abertura fácil, mãos livres, através de um pedal



CleanCityManager (CCM):
O software do WasteMate

CleanCityManager é uma Plataforma Online que gere os contentores WasteMates. Através 
do portal o gestor de resíduos revê os dados mais importantes de cada contentor, em 
qualquer lugar.

Sensores & sistema GPS 
Os WasteMates 120,200 e 240 estão equipados com sensores e sistema de GPS. Nos 

modelos Junior e Basic estas opções são de escolha. Os sensores transmitem data através 

de uma rede de servidores seguros por exemplo: o nível de enchimento, o nível da bateria, 

o nível da produção solar, ou o numero de deposições de lixo. Este tipo de data permite 

analisar a situação presente e histórica. Usando esta informação de uma forma inteligente, 

permite melhorar o processo da recolha do lixo, resultando em menos custos e numa 

redução de CO2..

24/7 acesso seguro através de senha (portal e app)

Serviço de notificação através de email

Exportar dados históricos 

 

Está curioso sobre o que os WasteMates 
podem fazer por si? Não hesite em contactar-
nos. No time to waste! No time to waste!

Procomat B.V.
De Donge 2b  T: (+31) 499 747004
5684 PX Best  E: info@procomat.nl
Os Países Baixos W: procomat.com/en/

O WasteMates 120, 200 e 240 estão equipados 
com painéis solares de forma a serem 

autónomos. Cada contentor de lixo dispõe de 
um compactador prensa que compacta o lixo, 

de forma que ocupe ou leve mais lixo no mesmo 
contentor. 

O WasteMate Basic tem 
a mesma aparência que o 
WasteMate 120 e facilita a 

separação de vários tipos de 
fluxo para a deposição de 

resíduos.

O nosso Wastemate 
Junior é a alternativa 
robusta ao clássico 
contentor de lixo.


