
No time to waste!
Håller sopor och avfall på att bli ett problem?  Inte med 
våra WasteMates.  Dessa smarta sopbehållare förhindrar 
problem med skadedjur och ohyra med egenskaper som gör 
sophanteringen hur lätt som helst.

Varför WasteMate?
WasteMates sopbehållare finns i olika design och storlekar.  
Med sin kraftiga och eleganta framtoning smälter dessa 
sopbehållare perfekt in i omgivningen på shoppinggator, i 
parker eller på stränder.

WasteMates smarta sopbehållare mäter med inbyggda sensorer 
hur fulla sopbehållarna är och sänder ett meddelande när det är 
dags för tömning.  Denna kombination av färre soptömningar och 
en mer effektiv sophantering resulterar 
i en avsevärd kostnadsinbesparing.  
Dessutom är detta en mycket miljövänlig 
sophantering. 

Som option finns också möjligheten att 
lägga in en ljudmodul som tackar alla 
som slänger sina sopor.  Tack så mycket!

Se videon:
flyer.procomat.nl

Avsevärd inbesparing av sophanteringskostnader

Övervakning via smarta mobiler eller via datorn, på plats eller med 

fjärravläsning

Reducering av CO2-utsläpp tack vare den effektiva sophämtningen

Skydd mot vandalisering tack vare det robusta materialet

Lätt att sköta, på plats eller med fjärravläsning

Sopslängning utan att vidröra sopbehållaren, tack vare fotpedalen



CleanCityManager (CCM):
Mjukvaran bakom WasteMate

Clean City Manager är en cloud-baserad plattform som fjärravläser WasteMates sopbehållare.  
En behändig app förser sophämtaren med information om läget i varje sopbehållare på varje 
enskilt ställe.

Smarta sensorer och GPS-system 
WasteMates 120, 200 och 240 har smarta sensorer och GPS-system som standard.  I 

Junior och Basic versionerna finns detta som option.  Sensorerna sänder data via ett nät 

av säkra servers – exempelvis om fyllnadsgrad, batteristatus, solenergiproduktion och 

antal soppåfyllningar.  Dessa data visar nuläget liksom historiska prestanda.  Genom smart 

användning av dessa data förbättras sophanteringen kontinuerligt vilket innebär avsevärd 

kostnadsreducering liksom minskade CO2-utsläpp.

Tillgänglighet dygnet runt med säker login (plattform och app)

Meddelandeservice via email

Skickar även historiska data

 

 

Vill du veta mer om vad våra WasteMates kan 
göra för dig?  Tveka inte att kontakta oss!
No time to waste!

IREC Svenska AB
Sperlingevägen 11  T: ++46-(0)703 72 70 78
254 81 Helsingborg  E: info@irec.se
Sverige    W: irec.se

Våra WasteMates 120, 200 och 240 är försedda 
med solpaneler och är därför självgående. Varje 
sopbehållare har en inbyggd press som pressar 
samman soporna vilket innebär att en betydligt 

större mängd sopor får plats.

Vår WasteMate Basic har 
samma egenskaper som 

WasteMate 120 och lämpar sig 
för återvinning.

Vår WasteMate 
Junior är det robusta 

alternativet till den 
klassiska soptunnan.


