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Produkts
Veids
Nosaukums

Viedie sensori
Tilpuma mērītājs
Wsens

Izmērs (GxPxA )
Svars
Materiāls

125x105x46 mm
400 g
Triecienizturīga ABS plastmasa

Tehniskie dati

Mērīšanas sistēma
Atbalstītā tvertnes ietilpība
Akumulātors
Akumulatora darbības laiks*
Korpusa aizsardzības pakāpe
Darba temperatūras diapazons
Korpusa materiāls
Atrašanās vietas datunoteikšana
Darbības sakaru tehnoloģija
Inicializācija

Lielirbes iela 1, Rīga
Latvija, LV-1046

Ultraskaņa
no 0,8 m3 līdz 24 m3
Li-SOCI2
līdz 5 gadiem (GSM 2G)
līdz 10 gadiem (NB-IoT,
LoRaWan)
IP67
-40˚C līdz +75˚C
augstas ietekmes ABS
plastmasa
GPS / GLONASS
NB-IoT, GSM, LoRaWan
NFC + Binology Mobile

www.versol.lv

Smart City WSens priekšrocības

Ērts stiprinājums pie vāka vai konteinera
sienas.
Pretvandālu stiprinājums, aizsardzība pret
noņemšanu.
Konﬁgurējams atkritumu veids katrai ierīcei.
Konﬁgurējams datu pārraides ātrums.
Aizsargāts pret netīrumiem, putekļiem,
mitrumu un bojājumiem.
Darbs augstā un zemā temperatūrā.
MSW, beramkravu un šķidrumu līmeņa
mērīšana.
Izpostīšanas fakta noteikšanas sistēma.

*Akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no datu sūtīšanas biežuma, pēc noklusējuma - 2 reizes dienā.

Wsens uzstādīšana
Konteineru tipi

Pazemes konteineri

Lielapjoma
atkritumu konteineri

Atvērtā un aizvērtā
tipa konteineri

*Tehnoloģiju var pielietot arī citās sfērās, kur nepieciešama pildījuma līmeņa mērīšana.

Riteņu konteineri
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Mākoņpakalpojums un SmartCity Management mobilā lietojumprogramma
Pildījuma līmeņa uzraudzīšana reāllaikā
Savāktā atkrituma veida piešķiršana un ﬁksēšana
Savākšanas maršrutu optimizēšana, ņemot vērā
ceļu satiksmi
Paziņojumu saņemšana un atskaišu veidošana
Atkritumu apsaimniekošanas ietaupījums līdz pat 70%

Saas un Wsens pielietošana

UvjGã

¯óó¯όÝ¯ĞŪƣŇŪǒŵƛś
vadītājiem
un administratoriem

Datuşŵƹė
glabāšana
¯óó¯
mākonī

FŇƛĞ
½ŇşƱ
ŪşŇŪĞ
½ƛóĸǨĐ
GPSG¤¯
izsekošana Informācijas
paneļi Satiksmes
Ugunsgrēka
Tiešsaistes
Slīpuma
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½ƛóĐśŇŪĹ
& Atskaites sastrēgumu
sistēma %ĞƱĞĐƱŇŵŪ
sensors
aizpildīšanas
līmenis ¯ĞŪƣŵƛ
sensors
ό§ĞƘŵƛƱƣ
Karte
Atkritumu veids

Atskaites

Maršruti

Uzstādījumi
Filtru attīrīšana
Aizpildītība

½ƛóŪƣƘóƛĞŪĐǘĸŵƛĞóĐŁ
Katras frakcijas caurspīdīgums
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Palīdzība
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Samaziniet
tukšo braucienu skaitu līdz 40%
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Samaziniet atkritumu

§ĞėƹĐĞǒóƣƱĞ
apsaimniekošanas izmaksas
ŨóŪóĹĞŨĞŪƱĐŵƣƱƹƘ
līdz 65%
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Smartstation Concept, Sweden

Maršruts

Jacksonville, North Carolina


