TOM
Intelligent avfallsbeholder
•
•
•
•
•
•

Automatisk komprimering
Innkastluke med sensor
Statusindikator
Stille, maks 51 db
Varsel
Tilpasset design

TOM intelligent avfallsbeholder sparer tid, plass
og energi, og dere sparer utgifter. Den har plass
til opptil syv ganger mer avfall sammenlignet
mot en vanlig avfallsbeholder. Sammen med den
automatiske åpningen av luken blir det et mer
ryddig og hygienisk miljø.

Automatisk luke med bevegelsessensor
Avfallsbeholderen er utstyrt med bevegelsessensor som registrerer når noen nærmer seg og luken åpnes automatisk. Slik slipper
du å bruke hendene. I tillegg kan luken programmeres til å være
åpen når det er størst pågang.

Smart, selvjusterende oppsett
Takket være den innebygde sensoren registrerer avfallsbeholderen når det er perioder med liten trafikk (30 minutter eller mer
uten at noen nærmer seg). I slike perioder vil avfallsbeholderen
komprimere avfallet. Dette gjør at avfallet minsker i volum, og
øker den totale mengden avfall det blir plass til.

Mer produktiv bruk av tiden
Mindre tid på avfallshåndtering, mer tid til kunder og kjerneaktiviteter.

Bedre hygiene
Avfallsbeholderen hjelper til med å skape et rent, ryddig og
innbydende miljø. Den automatiske luken åpner seg ved hjelp
av sensorer, slik at kunden slipper å berøre luken for å kaste
avfallet.

Volumreduksjon
Mer komprimering = Mindre bytte av avfallssekker.
Mindre avfall = Redusert henting av renovatør.
Mindre transport = Lavere transportkostander og reduserte
Co2-utslipp.

REFERANSER
Sibylla gatekjøkken, Sverige
Shiphol flyplass, Amsterdam
Gulf Bensinstasjoner, Sverige

Modell

Varenr.

Mål mm BxDxH

Høyde under frakt

Vekt

Strøm

Komprimeringsgrad

1040 frontdør

OW1040-F

595 x 722 x 1445-1480*

1620 mm inkl. pall

112 kg

10-240 V, 50/60 Hz

opptil 7:1

1040 bakdør

OW1040-FB

595 x 722 x 1445-1480*

1620 mm inkl. pall

112 kg

10-240 V, 50/60 Hz

opptil 7:1

* justerbare føtter
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Liseberg fornøyelsespark, Gøteborg
Paignton Zoo, UK
FastFood-kjeder i Norge
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TOM - intelligent avfallsbeholder
Tømming

Lettlest statusindikator

Avfallsbeholderen leveres med mulighet for tømming fra forsiden
eller fra baksiden.

Det er enkelt å sjekke avfallsbeholderens status med et raskt blikk.

Beholderen med tømming fra baksiden kan for eksempel i dagligvarebutikken bygges inn og plasseres ved siden av panteautomaten.

Grønt for normal drift og klar til bruk
Avfallssekken er 0 % til 24 % full
Avfallssekken er 25 % til 49 % full
Avfallssekken er 50 % til 74 % full
Avfallssekken er 75 % til 99 % full

og blått hvis avfallssekken er full.

Når døren er lukket og avfallet komprimeres vil et
gult lys bevege seg frem og tilbake

TOM OFFERS
EVEN MORE
WITH OPTIONS

Tilpasset design

Avfallsbeholderen har en moderne og holdbar finish som fungerer
i alle miljøer. Dersom man ønsker å dekorere med egen logo,
farger og design, kan den enkelt leveres med tilpasset trykk.
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TOM
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WITH
OPTIONS
TOM 3R – MINI SORTING STATION
– TRIPLE FUNCTIONS IN ONE UNIT

TOM 3R is a multifunctional unit. 3R stands for
REDUCE: liquid separation for reduced weight
of waste bags.
RETURN: the unit can be used as a tray holder.
RECYCLE: collection of beverage containers.

TECHNICAL DATA
WEIGHT
Empty bin & tank

45 kg

LIQUID CAPACITY

20 l

BOTTLE & CAN
BIN CAPACITY

60 l

SIZE: H 1100 mm, W 570 mm, D 633 mm
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standard TOM Connect cannot
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