Europress SMART
Smarte funksjoner for avfallskomprimatorer
og ballepresser

Europress SMART muliggjør mer effektiv, miljø-

vennlig og tryggere avfallshåndtering enn konvensjonelle systemer. Takket være smart teknologi, beskytter Europress-enhetene seg mot slitasje og skader.
Programvareoppdateringer, enkelte vedlikeholdstiltak
samt justering av driftsinnstillinger kan fjernstyres, noe
som reduserer kostnader for kunden.

De smarte avfallskomprimatorene og ballepressene har avanserte, men brukervennlige

funksjoner. De kommuniserer og veileder brukeren,
og bestiller automatisk sin egen tømming til rett tid.
SMART fjernstyrte tjenester tilbyr rask hjelp i problemsituasjoner fordi systemets status og driftshistorikk kan
diagnostiseres over en ekstern tilkobling.

Europress SMART er en forutsetning for
moderne, optimalisert avfallshåndtering.
Automatikk forenkler driften
Automatisk fyllemonitor

SMART fjernstyrte tjenester
Enhetslokalisering og statusinformasjon på kartet

Optimalisering og
obstruksjonsfjerning
Gjenkjenning av farlige
situasjoner

SMART Server
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Signallys veileder brukeren
Automatisk åpning av lokk*
Automatisk startfunksjon*
To programvalg (valgfritt
tilbehør for komprimatorer)
Informasjonskjerm*
Driftstimer, vedlikeholdsintervall
og omdreiningskalkulatorer
Risteautomatikk (enheter med tippere)
Fyllingsverdi som kan justeres individuelt for hver enhet
Mulighet til å spørre hver enhet om fyllingsgrad
Rapport på SMS eller e-post
Automatiske tømmeanrop
Justering av driftsinnstillinger
Viderekobling av tømmeanrop
Driftshistorikk
Feilsøking og analyse
Programvareoppdateringer
Kartlegging av vedlikeholdsbehov
Tokanals sikkerhetsgrenser
Grensebryter for dør/lokk (ved behov)
Beholderlås (for Duo-komprimatorer)
Ettpunkts driftsprinsipp
Justerbar driftshastighet for tilbehør (kun
komprimatorer)
Frontposisjonsstopping
Overfyllingsvern
Optimaliserte operasjonsbevegelser og kompresjonskraft
Polstret frontdreining
Automatisk obstruksjonsfjerning

SMART Server tilrettelegger for tjenester som gjør
enhetene lettere å vedlikeholde og lar kunden se data
fra enhetene sine.
Tilkobling mot datamaskin, nettbrett eller
mobiltelefon
Nettbaserte tjenester fungerer med mange forskjellige
brukergrensesnitt
Enhetslokalisering, status og informasjon på kartet
Alle Europress SMART-enheter kan lokaliseres på et
kart. Det visuelle systemet viser også fyllenivået og
status for enhetene på en enkel måte. Du kan også se
enhetsspesifikk informasjon i detalj ved å klikke på
posisjonssymbolet. I fremtiden vil også forskjellige
rapporttyper bli tilgjengelige.
Oppdatering av flere enheter samtidig
Gjennom SMART Server kan enheter oppdateres
i større grupper, noe som forenkler prosessen med å
holde dem oppdatert.
Kundespesifikke brukergrensesnitt
Kunder kan også se enhetene sine ved å bruke egne
brukergrensesnitt. Alle enhetene til en nasjonal eller
regional kunde kan presenteres i den samme visningen.

* tilgjengelig som et tilbehør

Europress SMART gjør at du sparer:
Tid
Takket være den automatiske obstruksjonsfjerningen og
SMART fjernstyrte tjenester vil arbeidet med avfallshåndteringen alltid gå greit og effektivt.

Totale avfallshåndteringskostnader etter
konsultasjon med Europress:
Transportkostnader 28%
Håndteringskostnader 30%
Vedlikehold og drift 6%

Energi
Optimaliseringen av operasjonsbevegelser og kraft gjør at du
sparer strøm og beskytter enheten mot slitasje.
Miljø
Færre tømminger og serviceomganger reduserer utslippet.
Penger
Færre tømminger og serviceomganger, lavere strømforbruk og
lengre levetid for enheten bidrar til at kunden sparer penger.

Investeringer 18%
Arbeidskostnader 5%
Prosjektering osv 3%

= 90 %
Vårt mål er å finne den beste totalløsningen,
hvilket er mulig kun ved bruk av de
beste maskinene. På denne måten kan vi
kontrollere alle kostnadsområder.
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