WasteMate 200
De WasteMate 200 is een compacte, slimme en duurzame afvalbak en werkt geheel zelfstandig
door het zonnepaneel aan de bovenzijde. Het afval wordt 5 tot 8x verdicht door de ingebouwde
pers. Door middel van een GPS-module is de WasteMate gemakkelijk op de kaart terug te
vinden. Monitoring gebeurt op afstand door het CleanCityManager platform. De afvalbak,
technologie en de software zorgen samen voor een efficiënte afvalinzameling en hierdoor zijn
uitpuilende afvalbakken verleden tijd.
De solide en robuuste constructie maakt de afvalbak goed bestand tegen beschadiging
en vandalisme. De inwerpklep kan om veiligheidsredenen op afstand worden afgesloten,
bijvoorbeeld op nieuwjaarsavond.

Aanzienlijke verlaging van de inzamelingskosten
Online monitoring via portal of app, overal en altijd
Verlaging van de CO2-uitstoot door efficiënte afvalinzameling
Hufterproof door robuuste behuizing
Inwerpen zonder aanraken d.m.v. voetpedaal
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Materiaal
Deur en kast						Gepoedercoat staal 2 mm
Inwerpklep						RVS 316 2 mm
Bodem							RVS 304 3 mm
Voetpedaal						Galvaniseerd staal 8 mm

Afmeting
Hoogte 							1.350 mm
Breedte incl. scharnier					690 mm
Diepte							770 mm
Inworphoogte 						1.040 mm
Inworpbreedte 						385 mm
Grootte inwerp-opening doorstort			
385 x 140 mm
Grootte inwerp-opening trommel				
385 x 125 mm
Gewicht zonder rolcontainer				
160 kilo
Inhoud rolcontainer, HPDE				
160 liter

Technische specificaties
Perssysteem						Elektrische lineaire pers
Batterij type						12V, 41Ah gel
Aantal accu’s						1
Systeemvermogen					115W
Compressieverhouding (afval)				> 5x (800 liter)
Compressieverhouding (fast food)				
> 8x (1.280 liter)
Dataverbinding						2G / 3G / 4G
Data portal						cleancitymanager.com
Capaciteit zonnepaneel					30W

Standaard		

				Optioneel

Voetpedaal						
Zonnepaneel						
LED-vulniveau-indicator				
Vulstandsensor					
Sleutelloze (RFID) deurbediening			
Blauwe LED-nachtverlichting				
GPS-positie						
Vergrendeling op afstand				
Non-stop inworp					
4,2 liter asbakset (RVS) 				
CleanCityManager, eerste jaar gratis			
Soft close inwerpklep					
Installatie- en hijsset					
							
							
							

Anti-grafitti coating				
Geluidssysteem
		
Tweede LED-vulniveau-indicator
Rolcontainer 160 liter, HPDE
RAL-kleur naar keuze > 10 stuks
RFID Collector en Lock pass
Extra sterke afvalzakken
Application Programming Interface (API)
CleanCityManager, uitbreiding
Wrapping, op maat gemaakt
Betonnen fundering 600 x 600 x 200 mm, 172,8 kilo
Verzinkte funderingsplaat 985 x 960 x 12 mm
Gesloten klep in combinatie met voetpedaal
Onderdelen in RVS 304 of 316
Service & installatie overeenkomst

