Innkasthus
God design og funksjonelle løsninger innbyr til velfungerende
innsamling av flere avfallsfraksjoner. Lett å holde rent omkring
systemet. Korrusjonsbeskyttende og antigrafitti behandlede
innkasthus er et holdbart og økonomisk alternativ. Frigjør areal
uten å forringe servicenivået for brukerne og uten å forstyrre
utemiljøet. Systemet kan anvendes for de fleste typer avfall:
Forpakninger, papir, glass, organisk avfall, restavfall, tekstiler,
plast m.m.

UWS er mer enn en avfallsbeholder
UWS er et system for fleksibel og effektiv
avfallshåndtering i det private og offentlige miljø.
Løftesystem med en
rekke mulige kroksystemer.
Innkasthus i ulike design og
forskjellige innkaståpninger.
Topplate: utforming i ulike
materialer er mulig.
Underjordisk oppsamlingscontainer med volum på
3 m3, 4 m3 eller 5 m3 i konisk form garanterer optimal
tømming.

Tilleggsutstyr - Elektronikk
KONTROLLENHET
Kontrollenheten utgjør lagringsenheten for fyllingsgrad i systemet.
Her kan man ha adgangskontroll til systemet og f.eks. et registreringssystem for antall innkast. Nøkkelen til systemet kan være et
elektronisk nøkkelkort eller en brikke. Denne enheten er også knyttet
til et GSM modem. Hele enheten ligger i et vanntett IP67 omslag.
BATTERI
Batteriet leverer strøm til hele systemet. Batteriet har to til tre års
levetid. Batteriet er fullstendig beskyttet mot vann og støv.
NIVÅMÅLESENSOR
Det brukes en målesensor for å angi når beholderen skal tømmes.
Beskjed sendes renovatør via et GSM modem.

Delvis nedgravd system, hvor bare halve dunken er gravd ned i bakken.
EFFEKTIVT FOR STORE MENGDER AVFALL
Bagio har et ergonomisk utformet innkast. Under bakken, i den
nedgravde beholderen, er det rom for store mengder avfall.
Risikoen for dårlig lukt reduseres og avfallet samles opp i en
sekk, som lett kan tømmes.

Gjenbrukbar
avfallspose
som løftes ut
ved tømming.
Over bakken
Under bakken

ENKEL OG ERGONOMISK
Bagio er et enkelt underjordisk system med alle fordelene
til semi-UWS: Kjølig temperatur hele året, plassbesparende og
økonomisk sortering med mange kildesorteringsmuligheter.
For organisk avfall finnes det en solid beholder til væskeoppsamling. Bagio er fremstilt av UV-bestandig, stabil, grå
HDPE plast. Systemet har en lang levetid og krever minimalt
vedlikehold.
LETT Å TØMME
Bagio er utstyrt med en smart, tømbar sekk. Siden vekten
blir lav, trenger man ingen spesiell avfallsbil. Tømmingen kan
betjenes av en person med en vanlig lastebil med kran. Sekk
løftes ut av beholderen, åpnes, tømmes og deretter løftes på
plass igjen. Sekken har høy stabilitet og holdbarhet. Sekken er
festet til lokket.

