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Compis är en smart solcellsdriven komprimator  
för insamling av skräp från det offentliga rummet.

På-plats-komprimering av skräp tillåter mindre frekventa tömningar som resulterar i mindre fordonsrörelser vid höga trafiktoppar.
Compis höga kapacitet gör dyra extratömningar under”toppar” eller helger överflödiga. Lätt att använda, lätt att underhålla.  
Compis sparar upp till 75% av insamlingskostnader och CO2-avgaser. GPRS-trådlös datatransfer – GPS-lokaliseringsspårare.  
Komprimerar 600-800 liter avfall till ett 120 liters ordinärt sopkärl, som går att tömma i en vanlig sopbil.  
Compis komprimerar med en solcellsdriven komprimator som utvecklar ett tryck om minst  500 kg.  
Avfallet komprimeras med minst 3 gånger behållarens volym.

 
■  Behållarhantering via webbportal, Clean City Manager.

■  Skickar e-postmeddelanden för ”nästan full behållare”.
 
■  Interaktivet! Compis kan utrustas med en ljudmodul.  
     Text, musik eller andra ljudeffekter (.wav-poster) kan visas efter varje inkast.  
     Erfarenheter visar att ljudeffekter ökar villigheten att kasta avfall.
 
■  Programmerbar öppning och stängning med inbyggd fjärranslutning.
 
■  Rostfritt-stål version för kustområde.
 
■  Ergonomisk design och mycket resistent mot vandalism.
 
■  Drivs endast av solenergi.
 
■  Utformad för att göra insamlingsprocessen effektivare,  
     lättare att hantera och hållbar genom att minska antalet tömningar.
 
■  Åtkomstskyddad, så att skadedjur (möss & råttor) och fåglar 
    inte kan komma åt innehållet i behållaren.

■  Demonterbara lyftöglor.

■  Öppningsbar lucka – manövreras med handtag eller fotpedal. 

■  Fullt fungerande året runt.

■  Flyttbar för att kunna placeras på alternativa ställen beroende på behov  
     baserat på årstid eller evenemang.

■  Utformad för såväl fristående placering som till att förankras i mark. 

■  Skräpkorgen levereras med en sockel av betong som omöjliggör att den inte 
     välter vid normal användning. 

■  Ytbehandlad med pulverlack och utrustad med klotterskyddande UV-beständig film.
 

Material dörr och behållare   2-3 mm galvaniserat och pulver- 
                                          lackerat stål
Material komprimator            Rostfritt stål
Vikt                                     155 kg
Batterityp                             12 V, 41 Ah gel för solfångare
Systemkraft                          115 W

  Tekniska data   Standard utrustning   Extra utrustning

Fotpedal                              
30 Wp solpanel
Led-indikering för fyllnadsgrad
Nyckellös dörrfunktion (RFID)
Fjärrstyrt lås/lås-upp-kontroll
Lackering, valfri RAL-kulör
Blå natt LED-belysning
GPS positionering
Clean City Manager
”Soft-close” komprimator

1,8 L rostfri askkopp                             
Rostfritt utförande
Ljudmodul
Extra LED-belysning
Utökat Clean City Manager
Foliering
Betongfundament
Service och installationsavtal

För mer information gå in på www.procomat.nl
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WasteMate är en smart solcellsdriven komprimator  
för insamling av skräp från det offentliga rummet.

På-plats-komprimering av skräp tillåter mindre frekventa tömningar som resulterar i mindre fordonsrörelser vid höga trafiktoppar. 
WasteMates höga kapacitet gör dyra extratömningar under”toppar” eller helger överflödiga. Lätt att använda, lätt att underhålla.  
WasteMate sparar upp till 75% av insamlingskostnader och CO2-avgaser. GPRS-trådlös datatransfer – GPS-lokaliseringsspårare.  
Komprimerar 600-800 liter avfall till ett 120 liters ordinärt sopkärl, som går att tömma i en vanlig sopbil.  
WasteMate komprimerar med en solcellsdriven komprimator som utvecklar ett tryck om minst  500 kg.  
Avfallet komprimeras med minst 3 gånger behållarens volym.

 
■  Behållarhantering via webbportal, Clean City Manager.

■  Skickar e-postmeddelanden för ”nästan full behållare”.
 
■  Interaktivet! WasteMate kan utrustas med en ljudmodul.  
    Text, musik eller andra ljudeffekter (.wav-poster) kan visas efter varje inkast.  
    Erfarenheter visar att ljudeffekter ökar villigheten att kasta avfall.
 
■  Programmerbar öppning och stängning med inbyggd fjärranslutning.
 
■  Rostfritt-stål version för kustområde.
 
■  Ergonomisk design och mycket resistent mot vandalism.
 
■  Drivs endast av solenergi.
 
■  Utformad för att göra insamlingsprocessen effektivare,  
    lättare att hantera och hållbar genom att minska antalet tömningar.
 
■  Åtkomstskyddad, så att skadedjur (möss & råttor) och fåglar 
    inte kan komma åt innehållet i behållaren.

■  Demonterbara lyftöglor.

■  Öppningsbar lucka – manövreras med handtag eller fotpedal. 

■  Fullt fungerande året runt.

■  Flyttbar för att kunna placeras på alternativa ställen beroende på behov  
     baserat på årstid eller evenemang.

■  Utformad för såväl fristående placering som till att förankras i mark. 

■  Skräpkorgen levereras med en sockel av betong som omöjliggör att den inte välter  
     vid normal användning. 

■  Ytbehandlad med pulverlack och utrustad med klotterskyddande UV-beständig film.
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Compis är en smart solcellsdriven komprimator  
för insamling av skräp från det offentliga rummet.

På-plats-komprimering av skräp tillåter mindre frekventa tömningar som resulterar i mindre fordonsrörelser vid höga trafiktoppar.
Compis höga kapacitet gör dyra extratömningar under”toppar” eller helger överflödiga. Lätt att använda, lätt att underhålla.  
Compis sparar upp till 75% av insamlingskostnader och CO2-avgaser. GPRS-trådlös datatransfer – GPS-lokaliseringsspårare.  
Komprimerar 600-800 liter avfall till ett 120 liters ordinärt sopkärl, som går att tömma i en vanlig sopbil.  
Compis komprimerar med en solcellsdriven komprimator som utvecklar ett tryck om minst  500 kg.  
Avfallet komprimeras med minst 3 gånger behållarens volym.

 
■  Behållarhantering via webbportal, Clean City Manager.

■  Skickar e-postmeddelanden för ”nästan full behållare”.
 
■  Interaktivet! Compis kan utrustas med en ljudmodul.  
     Text, musik eller andra ljudeffekter (.wav-poster) kan visas efter varje inkast.  
     Erfarenheter visar att ljudeffekter ökar villigheten att kasta avfall.
 
■  Programmerbar öppning och stängning med inbyggd fjärranslutning.
 
■  Rostfritt-stål version för kustområde.
 
■  Ergonomisk design och mycket resistent mot vandalism.
 
■  Drivs endast av solenergi.
 
■  Utformad för att göra insamlingsprocessen effektivare,  
     lättare att hantera och hållbar genom att minska antalet tömningar.
 
■  Åtkomstskyddad, så att skadedjur (möss & råttor) och fåglar 
    inte kan komma åt innehållet i behållaren.

■  Demonterbara lyftöglor.

■  Öppningsbar lucka – manövreras med handtag eller fotpedal. 

■  Fullt fungerande året runt.

■  Flyttbar för att kunna placeras på alternativa ställen beroende på behov  
     baserat på årstid eller evenemang.

■  Utformad för såväl fristående placering som till att förankras i mark. 

■  Skräpkorgen levereras med en sockel av betong som omöjliggör att den inte 
     välter vid normal användning. 

■  Ytbehandlad med pulverlack och utrustad med klotterskyddande UV-beständig film.
 

Material dörr och behållare   2-3 mm galvaniserat och pulver- 
                                          lackerat stål
Material komprimator            Rostfritt stål
Vikt                                     155 kg
Batterityp                             12 V, 41 Ah gel för solfångare
Systemkraft                          115 W

  Tekniska data   Standard utrustning   Extra utrustning

Fotpedal                              
30 Wp solpanel
Led-indikering för fyllnadsgrad
Nyckellös dörrfunktion (RFID)
Fjärrstyrt lås/lås-upp-kontroll
Lackering, valfri RAL-kulör
Blå natt LED-belysning
GPS positionering
Clean City Manager
”Soft-close” komprimator

1,8 L rostfri askkopp                             
Rostfritt utförande
Ljudmodul
Extra LED-belysning
Utökat Clean City Manager
Foliering
Betongfundament
Service och installationsavtal

För mer information gå in på www.procomat.nl
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