WasteMate 120
O WasteMate 120 é o modelo exemplar dos contentores inteligentes. O WasteMate 120 é
autónomo e obtém a sua energia totalmente através de painéis solares que se encontram
no seu topo. Um mecanismo de pressão reduz o volume dos resíduos, a combinação de
sensores e sistema GPS possibilitam uma gestão eficiente na recolha dos resíduos. A gestão
dos contentores é feita à distância através do portal CleanCityManager.
A construção robusta do contentor faz com que seja bastante resistente a danos e vandalismo.
A tampa de abertura pode ser fechada à distância para situações de segurança. A instalação
dupla de contentores é possível, possibilitando também a recolha individual.
.

Redução significante nos custos da recolha
Gestão online através do portal ou da app, em qualquer lugar,
a qualquer hora
Redução de emissões CO2 devido a uma recolha mais eficiente
Resistente a vandalismos devido ao material robusto
Acesso mãos livres através do pedal
Contentor de lixo com capacidade de 120 litros
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Material
Porta e estrutura						Em aço revestido a pó
Conjunto do funil 					
Em Aço inoxidável 316 2 mm
Base							De aço inoxidável 304 3 mm
Pedal							De aço galvanizado 8 mm

Dimensões
Altura							1.485 mm
Largura Inc. dobradiça 					
561 mm
Profundidade						644 mm
Altura de lançamento 					
1.200 mm
Largura de lançamento 					
385 mm
Abertura de encaixe “escotilha aberta” 			
385 x 140 mm
Abertura de encaixe “escotilha fechada” 			
385 x 125 mm
Peso sem caixote do lixo 					
155 kg
Contentor com rodinhas de 				
120 litros

Especificações técnicas
Tipo compactador 					De prensa linear elétrica
Bateria tipo 						12V, 41Ah gel
Número de baterias 					
1
Potência do sistema 					
115W
Taxa de compressão (resíduo)				
> 5x (600 litros)
Taxa de compressão (fast food)				
> 8x (960 litros)
Conexão de dados 					
2G / 3G / 4G
Portal de dados 						cleancitymanager.com
Capacidade do painel solar 				
30W

Padrão		 				Opcional
Pedal						
Painel solar						
LED indicador de nível de enchimento			
Sensor de nível de enchimento				
Controle de porta sem chave (RFID)			
Iluminação noturna LED azul				
Posicionamento GPS					
Controle de (des) bloqueio remoto			
Lançamento sem parar				
Carregador compacto, compatível			
CleanCityManager, primeiro ano grátis			
Sistema de funil de fechamento suave			
Conjunto de instalação e levantamento			
							
							
							
							

Conjunto de cinzeiro de 1,8 litros, aço inoxidável			
Sistema de som
		
Segundo nível de enchimento de LED na parte traseira
Lixeira de 120 litros HDPE, EN840-1
Cor RAL de escolha> 10 peças
Coletor RFID e passe de bloqueio
Sacos de lixo, extra forte
Interface de programação de aplicativo (API)
CleanCityManager, extensão
Embalagem, sinalização
Fundação de concreto 600 x 600 x 200 mm, 172,8 kg
Placa de fundação galvanizada 985 x 960 x 12 mm, 90 kg
Revestimento anti-graffiti
Peças em aço inoxidável 304 de 316
Contrato de serviço e instalação
Escotilha fechada em combinação com pedal
Quadro de conexão entre WasteMates Basic e 120

