PODZEMNI SISTEMI
ZA ZBIRANJE
ODPADKOV

TIP SCV

TIP SCT

TIP CSE

MOŽNOSTI
IZVEDBE

DODATNA
OPREMA

EKO LUX podzemni zbiralniki so poznani kot močni, lahki, prilagodljivi in oblikovani tako, da so
primerni za uporabo v katerem koli okolju, tako na lokacijah zgodovinskega pomena kot tudi v
modernem urbanem okolju.

Predstavitev

Proizvodni program vsebuje širok izbor podzemnih sistemov, ki so primerni za uporabo z vsemi
razpoložljivimi metodami dvigovanja in praznjenja na tržišču. Naša ekipa strokovnjakov nadzoruje
pravilnost montaže opreme in strokovno spremlja vzdrževanje le-te tudi v fazi uporabe.
Podjetje EKO LUX d.o.o. na področju prodaje podzemnih zbiralnih sistemov sodeluje s španskim
proizvajalcem CONTENUR, ki sodi med začetnike proizvodnje tovrstnih sistemov.

EKO LUX podzemni kontejnerji so:

Lastnosti
podzemnih
zbiralnikov

CONTENUR podzemni sistemi ustrezajo Direktivi Evropske komisije 98/73/EC o gradbeništvu,
varnosti in varovanju zdravja glede oblikovanja in izdelave strojne opreme. Proizvodnja zbiralnikov
poteka v skladu s kriteriji, ki jih določata standard ISO 9001 in ISO 14001.

Kriteriji

ISO 14001

• enostavni za čiščenje in ustrezajo visokim higienskim standardom
• elegantni, vzdržljivi in funkcionalni
• zagotavljajo učinkovito pobiranje odpadkov
• okolju prijazni
• izdelani na način, ki zagotavlja varno uporabo
• modularno oblikovanje omogoča kombinirano uporabo plastičnih in kovinskih materialov
• kompatibilni so s sistemi za nadzor dostopa in nivoja polnjenja vseh vodilnih proizvajalcev
na tem področju

ISO 9001

Kot za vsako drugo strojno opremo, tudi za našo priporočamo periodično vzdrževanje in čiščenje,
s čimer je zagotovljena dolgoročna vzdržljivost, higiena in varnost opreme. Ob dobavi je priložen
podroben priročnik z informacijami o priporočenih vzdrževalnih delih in dinamiki izvajanja le-teh.

SCV

sistem enojnih vrat

sistem dvojnih vrat

5m3
maximalna
prostornina

Možnosti
prilagoditve
naklonu terena

Zbiralnike
prilagodimo
zahtevam kupca

Za SCV podzemni sistem so na voljo prostornine zbiralnikov 3 m³, 4 m³ in 5 m³.
Podzemni zbiralniki so izdelani iz jekla z ustrezno zaščito proti rjavenju ali iz plastičnih materialov.
Vsa oprema SCV podzemnih zbiralnikov je v skladu z EN 13071-1:2008 in EN 13071-1:2008. Betonski
montažni elementi so izdelani v skladu s standardom EN-206.
SCV podzemni zbiralniki se praznijo s pomočjo vozila, ki ima nameščeno dvižno napravo. Možna so
različna dvižna prijemala: enojno, dvojno, trojno, Kinshofer ali Kinshofer Flex.
Pohodna površina je izdelana iz protizdrsne rebraste pločevine ali na način, ki omogoča
naknadno polaganje finalnega tlaka po želji naročnika. Pohodno površino je možno prilagoditi
različnim naklonom terena.

sistem enojnih vrat

SCT

4 x 1300 L
maximalna
prostornina

Zbiralnike
prilagodimo
zahtevam kupca

Hidravlični
dvižni sistem

V SCT sistem podzemnih zbiralnikov lahko namestimo 2, 3 ali 4 zbiralnike z maksimalno kapaciteto
1.300 L.
SCT podzemni zbiralniki se praznijo s standardnimi smetarskimi vozili za praznjenje plastičnih
zabojnikov.
Pohodna površina je izdelana iz protizdrsne rebraste pločevine ali na način, ki omogoča
naknadno polaganje finalnega tlaka po želji naročnika. Pohodno površino je možno prilagoditi
različnim naklonom terena.
Dvižno platformo podzemnih zbiralnikov lahko upravljamo s sistemom hitrih sklopk kamiona ali z
neodvisnim hidravličnim dvižnim sistemom.

CSE

sistem enojnih vrat

3m3 ali 5m3
kapaciteta

Enostavna
vgradnja in
uporaba

Zbiralnike
prilagodimo
zahtevam kupca

Za CSE podzemni sistem sta na voljo prostornini zbiralnikov 3 m³ in 5 m³.
Vsa oprema CSE podzemnih zbiralnikov je v skladu z EN 13071-1:2008 in EN 13071-1:2008. Betonski
montažni elementi so izdelani v skladu s standardom EN-206. PEHD zbiralniki so izdelani iz čistega
polimera. Zaključna obloga zunanjega dela zbiralnika je možna v izvedbi iz lesa, umetnega lesa,
aluminija ali po želji kupca.

Betonski
ali
plastični

MOŽNOSTI
IZVEDBE

NADZEMNE
ENOTE

Milenium

SISTEMI
PRAZNJENJA

EVO

Europa

Cité

Austral

Izdelane iz
nerjavečega jekla
AISI 304, pocinkane
pločevine ali plastike

Izdelane tudi glede
na potrebo oz. željo
stranke

Integracija:
Vsi dodatki so
vgrajeni v odprtino

Primerne za
različne vrste
odpadkov

(brez zunanjih elementov)

steklo, papir, karton, ...

Ergonomska
zasnova

Možnost
nadgradnje z
inteligentnimi
sistemi

Glede na sisteme podzemnih zbiralnikov se
razlikujejo tudi sistemi praznjenj. Lahko jih
praznimo s standardnimi vozili za zbiranje
odpadkov z zadnje strani ali s standardnimi
vozili z dvigalom.

KONEKTORJI /
DVIŽNI SISTEMI

Kinshofer

Kinshofer Flex

Enojno uho

Dvojno uho

DODATNA
OPREMA
NADGRADNJA Z INTELIGENTNIMI SISTEMI ZA UPORABNIKU
PRIJAZNO VODENJE CELOTNEGA PROCESA RAVNANJA Z
ODPADKI - PRIMERNE ZA PRIHODNOST.

GWA SISTEM

GWA SISTEM ZA NADZOR ODLAGANJA ODPADKOV
Zabojnike in kontejnerjeve za odpadke je mogoče upravljati in nadzorovati z uporabo zapore,
opremljene z identifikacijsko enoto RFID. Identifikacijska enota RFID je lahko nameščena na
podzemne in pol-podzemne posode kot tudi na standardne zabojnike in kontejnerje.

• Prihranki pri stroških odstranjevanja odpadkov
PREDNOSTI
SISTEMA

• Optimalno izkoriščanje zmogljivosti
• Pravično zaračunavanje na podlagi uporabe
• Transparentno odstranjevanje odpadkov
• Zmanjša število zabojnikov za odpadke
• Ustvarja privlačnejše življenjsko okolje

SENZOR
NIVOJA
POLNJENJA

Senzor nivoja polnjena FLS se s pomočjo nenehnega prenosa podatkov preko internetne
povezave uporablja za nadzor in kontrolo nivoja polnjenja posod za odpadke. Senzorji nivoja
sporočajo trenutni nivo količine odpadkov nadzornemu centru, kjer se na osnovi pridobljenih
podatkov načrtujejo obhodne poti praznjenja zabojnikov. Programska oprema MAWIS U2
avtomatsko načrtuje optimalno obhodno pot tako po času kot po razdalji.

• Prihranki pri stroških odstranjevanja odpadkov
PREDNOSTI
SISTEMA

• Optimalno izkoriščanje zmogljivosti
• Optimizacija poteka praznjenja
• Zmanjšanje števila zabojnikov
• Prihranek goriva
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EKO LUX d.o.o.
Medlog 15
3000 Celje
Slovenija

76

www.

.si

