
CLEAN CUBE + CCN
intelligens hulladékgyűjtő állomások hulladéktömörítővel

CE szabvány megfelelés.
Biztonsági érzékelő benyúlás esetén.
Beépített hőérzékelő az esetleges tüzek jelzésére.
Saját záró mechanizmus minden hozzáférési ponton.

Bárhová tehető, ahol elegendő napfény van.
Polikarbonát védőréteggel felszerelt napelemes modulok 60 W teljesítménnyel.
Vezeték nélküli telepítés.Vezeték nélküli telepítés.

A CLEAN CUBE állomások 100%-ban napenergiával működnek, tömörítik a bekerülő 
hulladékot, így akár nyolcszor több hulladékot képes befogadni, mint egy normál kuka.

BIZTONSÁGI FELSZERELÉSEK

100% NAPENERGIÁVAL ÜZEMELŐ



inteligentný solárny kôš na lisovanie odpadov

RoHS megfelelés.
Horganyzott acél szerkezet.
TGIC mentes porlakkozott felület, ami biztosítja az optimális stabilitást és ellenáll az 
időjárás viszontagságainak.
720 kg-nak megfelelő tömörítő erő.
Rendszer feszültsége: 12 V DC.
Áramfogyasztás: 15 Wh/nap.Áramfogyasztás: 15 Wh/nap.
Akkumulátor: szigetelt ólom / szivárgásmentes savas akkumulátor.
Polikarbonát védőréteg a napkollektorokon.
Irányítási rendszer: A mikrokontroller által automatikusan működtetett.

Online, vezeték nélküli adattovábbítás a CleanCity Networks hálózatán lévő hulladékgyűjtők 
telítettségi szintjéről.
Telekommunikációs adatátvitel GSM és WCDMA hálózaton keresztül.
Helymeghatározási információ GPS modul által.

Akár 720 kg hulladéktömörítő erő.
A kuka kapacitása megnyolcszorozódhat.
Megelőzi a hulladékgyűjtők túltelítettségét, túlcsordulását.

INTELLIGENS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER

MŰSZAKI JELLEMZŐK

EGYEDÜLÁLLÓ HULLADÉKTÖMÖRÍTÉS



inteligentný solárny kôš na lisovanie odpadov

A szabványos kerekes edényekkel kompatibilis.
Beépíthető reklámtáblák LED háttérvilágítással.
Talajhoz rögzíthető.
Egyedi igényekre szabott kinézet.

Tájékoztatja a felelősöket a begyűjtésről – mikor szükséges kiüríteni a kukát.
A hulladékszállítás útvonalának optimalizálása.
A teljesítmény-ellenőrzés személyre szabható.

Akár 720 kg hulladéktömörítő erő.
A kuka kapacitása megnyolcszorozódhat.
Megelőzi a hulladékgyűjtők túltelítettségét, túlcsordulását.

KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁGOK

MEGBÍZHATÓ ELLENŐRZÉSI FUNKCIÓ

CLEANCITY NETWORKS

A TERMÉK MÉRETEIValós idejű adatkövető és irányítási platform
A CCN rendszer online fogadja a Clean Cube állomások és Clean Cap mérők által küldött 
adatokat, így sokkal hatékonyabb a hulladékkezelés, mivel a felhasználók valós idejű 
információt kapnak a kiürítendő hulladékgyűjtőkről, előrejelzést a várható telítődésről, 
valamint a rendszer a hulladék begyűjtésének útvonalát is optimalizálja a historikus adatok alapján.

EGYEDÜLÁLLÓ HULLADÉKTÖMÖRÍTÉS 
/ A TERMÉK MÉRETEI



inteligentný solárny kôš na lisovanie odpadov

Adatok a hatékony hulladékgyűjtés megtervezéséhez.
Historikus adatok átfogó gyűjteménye.
Adatelemző jelentések  a hatékonyság növelése érdekében.
Előrejelző algoritmus segítségével terveket és beosztást készít.

Könnyen hozzáférhető – bárhol, bármikor.
Mobil applikáció (Android/iOS; telefonon és tableten).
Telepítés nélküli webes kialakítás.

INTELLINGENS ADATELEMZÉS

FELHASZNÁLÓBARÁT FELÜLET


