Smartare, renare & säkrare

EWF ECO AB är ett helägt dotterbolag till JMP Invest AB och har sitt säte i Rimbo, Norrtälje
Kommun. Verksamheten utvecklades och drivs än idag av familjen Järnebrink, vilka har över
30 års erfarenhet av entreprenörskap.
Vi speglar och eftersträvar en bättre miljö med smarta, innovativa och hållbara lösningar som gynnar både våra kunder och
framtid. Kreativitet och nytänkande ger oss exklusiva fördelar att kunna leverera marknadsledande produkter och lösningar
inom dess områden. Hållbarhet är en viktig aspekt i våra lösningar för att kunna leverera långvarig kvalité med mätbara
fördelar för en framtida utveckling. För att säkerställa kvalitet och iordningställande av produkt sker ekonomi och service
direkt inom centrala delar av koncernen.
Vi är exklusiv distributör för BigBelly och Steora. Agenturerna omfattar förutom Sverige även Finland och Norge. Vi har under
2018 expanderat BigBellys område och blivit exklusiv distributör i Danmark.

Besök oss på ewfeco.com eller ring oss på +46 10-495 24 95 för mer information.

EWF ECO tar hållbarhet och miljö på allvar
Hållbarhetstänk är ett måste för världen som vi lever i. I varje samhälle måste vi alla bli bättre och smartare på att utnyttja de
resurser som finns tillgängliga nu och i framtiden. (FN) Förenta Nationerna’s mål för hållbar utveckling visar viktiga områden i
förhållande till de utmaningar vi alla står inför.
Vi vill i samband med denna lösning presentera stödande element som stärker Er gentemot våra gemensamma utmaningar.
Bigbellys smarta plattform för skräphantering förstärker följande världsmål:
Nummer 9
Nummer 11
Nummer 12
Nummer 13

- Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
- Hållbara städer och samhällen.
- Hållbar konsumtion och produktion.
- Bekämpa klimatförändringarna

Smarta sensorer

Analys i realtid

Globalt avtryck

inbygga sensor för att enkelt mäta olika
frekvenser, status och nivåer i kärlet som
skickas vidare till kontrollpanelen.

Statistik och information från
plattformens hjärta för att effektivisera
verksamheten och dess hantering.

Plattformens resultat ger en markant
reduktion av antalet körda kilometer och
koldioxidutsläpp.

Smartare skräphantering
Smarta, fristående och uppkopplade avfallsoch återvinningsstationer håller avfall i tryggt
förvar och rapporterar till ansvariga när
behållarna behöver tömmas.

Platspositionering
Plattformen ger en kartöversikt på flottan där ni
kan se vart enheterna är placerade och vilken
status dem har.

Datainsamling
BigBelly samlar all data för att skapa en
effektivare verksamhet och minimera
kostnaderna för skräphantering. samt generera
statistik och underlag för strategi och beslut.

Slutet system
Det slutna kärlet hindrar obehöriga och
skadedjur att få åtkomst till innehållet och ger
statistik direkt när dörren öppnas.

Det ska vara lätt
att göra rätt
Med hjälp av Bigbelly’s smarta system för avfall och återvinning kan problemet
med att hantera skräp i offentliga miljöer kan till stor del lösas. Dessutom kan
man dra nytta av befintlig infrastruktur för avfallshantering som redan finns på
plats och bygga på med andra funktioner och tekniska lösningar.
Förutom uppenbara fördelar som renare offentlig miljö, effektivare
avfallshantering, lägre kostnader och miljömässiga vinster kan ni minska
sophämtningen med upp till 95%. Ni kan enkelt mäta andelen sopor som går till
återvinning istället för att kastas.
Genom att Bigbelly håller avfallet inneslutet bidrar systemet till att offentliga
miljöer hålls renare och snyggare. Mindre överfulla papperskorgar, synliga sopor
eller skräp som blåser omkring och lockar råttor och fåglar.

Ni kan enkelt bidra till minskade koldioxidutsläpp genom att
minska bränsleförbrukningen och fordonsutsläppen. BigBelly
skapar renare, grönare och säkrare gågator genom minskad
lastbilstrafik, minskat buller och färre trafikstockningar.

Plattformen
Bigbelly är en innovativ plattform med över 50.000
existerande enheter i 54 länder globalt som
kommunicerar och skapar en hållbar hanteringen av
skräp i det publika rummet utan anslutning till elnät.
Det finns idag (2019) över 3000 enheter i Skandinavien.
Enheterna rapporterar sin status och fyllnadsnivå
direkt till ansvariga för effektivare planering av rutter
och resurser. BigBelly High Capacity har 5-8 gånger
mer kapacitet än en traditionell skräpkorg och ger plats
åt 570 liter okomprimerat skräp på samma storlek.

High Capacity 5.0
Artikelnummer: WS-SGL-HC5-S40

HC

Solcellsdriven
Bigbelly använder den patenterade mjukvaran
”solarMAX” för att skydda batteriet och
förbrukningen på under 3 watt om dagen.

Kompaktering
Med inbyggd kompaktering ger enheten en
ökad kapacitet på 570 liter okomprimerat
skräp och har en kärlvolym på 120 liter.

Fyllnadsnivåer
Våra enheter har inbyggda sensorer som
känner av fyllnadsnivåer. Slutkund kan enkelt
välja när notifikationer och tömning skall ske.

Säkerhet & Ergonomi
Bigbelly är ergonomiskt utvecklad med
säkerhet i fokus för att skydda besökarens
intresse och användning.

Specifikationer
Vikt

122 kg

Bredd

63,5 cm

Djup

68,1 cm

Höjd

126,4 cm

Handtag Höjd

109,5 cm

Kapacitet

570 liter

Kärlvolym

120 liter

Standard Capacity 5.5
Artikelnummer: WS-SGL-SC5.5-BAT-INTL

SC

Utan elnät
Standard Capacity är ett fristående kärl med
batteri, som kan flyttas efter behov och
behöver inget elnät för att fungera.

GPS & datainsamling
Enheterna bidrar till ökad funktion i parker
och städer där mätning och sortering av
skräp blir enklare med BigBelly.

Specifikationer
Vikt

80 kg

Bredd

63,5 cm

Djup

68,1 cm

Höjd

126,4 cm

Kapacitet

190 liter

Kärlvolym

190 liter

Inga skadedjur
BigBelly’s slutna system ger minskad tillgång
för skadedjur och reducerat skräp på mark för
en renare miljö.

Du missar väl inte vår webbshop?

Skräp på land blir
skräp i hav
Det tar lång tid för skräp att försvinna om det hamnar i naturen. Ändå
fortsätter människor att skräpa ner. Värst är plasten, som via vindar och
vattendrag kan färdas från land ut i havet. Där blir den kvar i tusentals år.
Det mesta av plasten är engångsförpackningar såsom påsar, flaskor eller
skyddsplast – saker som inte alls hör hemma i varken natur eller hav.
Skräpet är en produkt av dagens konsumtionssamhälle och resultatet av ett
felaktigt beteende. En bortkastad resurs som helt enkelt hamnat på fel
ställe.
Håll Sverige Rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen.
Vi samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och
lösningar för att stoppa skräpet.
Varje år deltar hundratals människor i våra skräpplockaraktiviteter, och
nästan alla Sveriges kommuner är med i vårens stora miljökampanj: Vi
Håller Rent. Vi har även startat nätverket Håll Havet Rent, där vi
tillsammans med flera organisationer och företag kämpar för ett hav fritt
från plast.

Tillsammans stoppar vi skräpet.

Öka återvinningen!

Singelstation

Dubbelstation

Trippelstation

Stationerna sätts strategiskt upp för att
göra det enkelt för människor att kasta
sitt avfall just där de befinner sig, vilket
bidrar till att hålla oﬀentliga miljöer rena
och fria från skräp.

Dubbelstation passar utmärkt i områden
där ökad källsortering behövs på mindre
utsträckning. Stationen kan till exempel
sortera vanligt brännbart skräp och glas
eller metall.

Trippelstation kombineras efter behov för
källsortering och kan ge en kapacitet upp
till 1710 liter. Stationen passar utmärkt i
parker, torg och köpcentrum för ökad
återvinning.

Vad tycker användarna?
Borås stad
Borås Stad bedriver ett långsiktigt arbete mot nedskräpning, ett bevis
på detta är att vi vunnit priset Årets Håll Sverige Rent Kommun, 4 år i
rad. Bigbelly är en del av detta långsiktiga arbetet.
— Mikael Barsk Entreprenadingenjör, Borås Stad.

Stockholms Stad Trafikkontoret
Stockholms Stads råd till andra städer är att våga testa systemet.
Staden har upplevt att systemet effektiviserar arbetet med tömning
av skräpkorgarna, att transporterna minskat och att upplevd renhet
har ökat.
— Stockholms stad Trafikkontoret i sin rapport om användningen av Bigbelly.

Uppsala Kommun
Klara fördelar med Bigbelly Solar och som en bonus har behovet av
skräpplock kring papperskorgar minskat med 20-30%. Uppsala har med
systemet effektiviserat sin hämtning och minskat risken för överfyllnad
vilket ger en renare stadsbild.
— Pär Blom, driftschef Teknik & Gata, Uppsala Kommun

SDF Norrmalm

Stockholms stad - Användare av Bigbelly

Vi kan också se en drastisk
minskning av plockstädning i
parker, en minskning med 60%.

-97%

Färre tömningar

-92%

Färre transporter

-92%

Minskade koldioxidutsläpp

-97%

Färre brukade sopsäckar

Från 118.000 tömningar till 2.731 tömningar

Transport reducerad med 37.894 km

Förbrukning minskad med 35,5 ton

Antalet sopsäckar minskat med 115.096 st

Bo Höglund, Norrmalm Stadsdelsförvaltning
i Stockholm Stad
Statistik från slutrapport, period 2013-2017 av Bo Höglund,
Norrmalms Stadsdelsförvaltning, Stockholms stad

Skapa unik design!
Stationernas vertikala ytor klädda och designade enligt önskemål
med klotterskydd för att skapa ett enklare underhåll och sanering
vid eventuell skadegörelse. Möjligheten att kunna kommunicera
med besökare i området via budskap och färger.

Profilera organisationen
Kommunicera ut enhetens funktion
Uppmana besökare att hålla området rent
Utformning efter profil eller önskemål
Variera budskap beroende på säsong
Resistent mot klotter
Skuggfri sanering
Enklare underhåll

Den innovativa idén bakom Steora är dess
effektiva återanvändning av solenergi, och
generar en Wi-Fi zon i offentlig miljö samt
tillgång till laddning av mobila enheter.
Den förnyelsebara energin ger även en vacker
bakgrundsbelysning som skapar trygghetskänsla i städer och
parker, som enkelt kan styras via den webbaserade
kontrollpanelen.
Steora tillhandahåller även utrymme för olika sensorer som
mäter temperatur, luftfuktighet och antalet besökare i området.
Steora är idealet för smarta städer och ger en markant
uppfräschning av omgivningen. Steora har integrerad
säkerhetskontroll som säkrar din anslutning medan du läser
nyheterna, använder sociala medier eller handlar online. Steora
kan konfigureras till internet via SIM-kort, Ethernet-kabel eller
optisk fiberkabel.

Solcellsdriven
Den smarta bänken har en specialutvecklad svart solcellsmodul som återanvänder solenergin till bänkens funktioner
och ger trådlöst Wi-Fi och laddning av enheter. Bänken har
integrerade sensorer och belysning som inte bara ger
besökarna maximal effekt vid användning utan även en
tryggare miljö.

Wi-Fi zon
Den smarta gatubänken skapar en Wi-Fi zon som levererar
en hastighet upp till 150 Mbit/s. Steora har integrerad
säkerhetskontroll som säkrar din anslutning medan du
läser nyheterna, använder sociala medier eller handlar
online. Steora kan konfigureras till internet via SIM-kort,
Ethernet-kabel eller optisk fiberkabel.

Laddning av mobila enheter
Utöver Wi-Fi zonen Steora levererar, så är en av
huvudfunktionerna att generera förnyelsebar energi så
omgivningen kan ladda olika typer av mobila enheter som
smartphones eller bärbara datorer. Varje bänk har olika
integrerade laddningsfunktioner där du har möjlighet att
välja mellan laddning via trådlös eller USB.

Bakgrundsbelysning
Steora tillhandahåller en gedigen bakgrundsbelysning
(ambient light) som både stärker och ger en tryggare miljö i
parker och städer. Steora är idealet för smarta städer!

Smarta sensorer
Steora har 15 st integrerade sensorer som övervakar allt
som händer på- och runt bänken. Sensorerna samlar in
data om temperatur, regnfall, luftparametrar,
bänkförbrukning och systemstatus. All information som
samlas in är tillgänglig för kunder via kontrollpanelen. Om
något händer, meddelar systemet ansvarig omedelbart.

Kontroll
Du får en personlig kontrollpanel där du kan övervaka
Steora, alla tider på dygnet - vart du än befinner dig. Du får
en översikt på vart bänkarna befinner sig, rapportering om
hur många mobila enheter som blivit laddade och
användningen av internet. Du får även tillgång att reglera
bänkens inställningar för belysning och även kunna få
information om temperatur och luftfuktighet etc.

SPECIFIKATIONER
Fotovoltaiska
Solceller moduler
Monocrystalline
/ Total
kraft:
110W
Monocrystalline
/ Total
kraft:
100W
Batteripack
Batteripack
Typ:
/ Kapacitet:
72Ah
Typ:AGM
AGM
/ Kapacitet:
72ah
USB
laddning
USB
Laddning
Antal
Antalportar:
portar:2 2 st
Kraft
(per
5W5W
(1A)
Kraft (perport)
port):
(1A)
Annat: kortslutningsskydd, LED belyst
Annat: Kortslutningsskydd, LED belyst
Trådlös
laddning
Trådlös
laddning
Kraft:
10W
upp
tilltill
70%
Kraft: 10W/ Effektivitet:
/ Effektivitet:
upp
70%

Typ: luftkylning / Antal fläktar: 4
Kylsystem
Luftflöde:
370 m3/h
Temperaturutlösare:
35°Cfläktar: 4st
Typ: luftkylning / antal
Luftflöde: 370 m3/h
Bakgrundsbelysning
Temperaturutlösare: 35 grader
Räckvidd: 2 meter
Färg:
White
Bakgrundsbelysning
Räckvidd: 2 meter
Färg: Vit

1 12

512

Sensors
Sensorer (-45°, + 60°)
Temperatur
Temperatur (0%
(-45,–+60
grader)
Luftfuktighet
100%)
Luftfuktighet
(0%
- 100%) (usb och trådlös)
Räkning
av antal
laddningar
Energiproduktion
förbrukning
Räkning av antaloch
laddningar
(USB och trådlös)
Räkning
av
internetanvändare
och datatrafik
Energiproduktion och förbrukning
Batteristatus
Räkning av internetanvändare och datatrafik
Regnsensorer - Stänger ner om kraftigt regnfall
Batteristatus - analyserar varje bänk
Systemsensorer
Regnsensorer - Stänger ner om kraftigt regnfall
Systemsensorer - analyserar varje bänk
Kylsystem

Storlek: 1776 x 445 x 512 mm Vikt: 88 kg (s)

100

100

445

Internetteknologi
Internetteknologi
4G
Hastighet: upp
upp till
till 150Mbps
150Mbps //Räckvidd:
Räckvidd: 4-20
4 – 20
meterAnnat:
4GLTE
LTE // Hastighet
meter.
Annat: anpassad SSID, begränsning och vidarebefodring av
Anpassad SSID, begränsning och vidarebefordring av hemsidor eller
hemsidor eller information.
annan information

1776

Vi har samlat det bästa från Steora och utvecklat den
ännu mer, för att ge mer!
Monna tillhandahåller trådlöst internet, belysning, sensorer och
datainsamling. Monna är en soldriven cykelpunkt som fungerar som
ett cykelställ med reperationsverktyg och eluttag för laddning av
elektriska cyklar.
Användaren får smart cykelutrustning som ger funktioner för att ladda
mobila enheter och elcyklar i miljöer som inte tidigare varit möjligt.
Med kraftfulla solpaneler och elegant designad högkvalitativ
stålkonstruktion kan cykelpunkten installeras var som helst – både i
stads- och landsbygdsområden.

Monna ger en touch av modern estetik
till utomhusytor samtidigt som den
fungerar som en multifunktionell
stoppunkt för cyklister.
Två smarta eluttag som drivs med 7 “display och ger
upp till 250W energi för laddning av elektriska cyklar,
bärbara datorer och andra elektroniska enheter.
Sex stycken vanliga skruvnycklar och åtta stycken
hex tangenter i olika storlekar gör det enkelt att
reparera alla typer av cyklar och ställ in önskat
lufttryck med hjälp av display.
Med Monna’s webbaserade kontrollpanel får du en
överblick på antal användare, temperaturer,
nederbörd, status etc.

High Capacity 5.0

Standard Capacity 5.5

SC SC

HC SC

ART NR: WS-SGL-HC5-S40

ART NR: WS-SGL-SC5.5-BAT-INTL

ART NR: WS-DBL-SC5.5-BAT-INTL

ART NR: WS-BDL-HC5/SC5.5-S40

HC HC

SC HC SC

HC SC HC

HC HC HC

ART NR: WS-BDL-HC5-S40

ART NR: WS-TRI-HC5/SC5.5-S40

ART NR: WS-TRI-HC5/HC5/SC5.5-S40

ART NR: WS-TRI-HC5-S40

Mer produkter och tillbehör hittar du i vår webbshop på ewfeco.com

SC SC SC

Steora Standard

Steora Hybrid

Steora Urban

ART NR: WS-TRI-SC5.5-BAT-INTL

ART NR: 22706341

ART NR: 22706342

ART NR: 22706357

Steora Urban+

Monna Street

Monna City

Monna Country

ART NR: 22706358

ART NR: 22706373

ART NR: 22706374

ART NR: 22706375

Fakta om Bigbelly
Bigbelly Inc etablerades i Boston 2003.
Bigbelly är världsledande av smart
skräphantering, med referenser i 50+ länder.
Bigbelly har idag 50.000+ aktiva enheter
världen över.
EWF ECO har 140+ kunder i Skandinavien.

Samarbetspartners

GRÖNA STÄDER

EWF ECO har 3.000+ aktiva Bigbelly enheter i
Skandinavien.
Skandinaviens största kund är Stockholm
med 800+ enheter.
Bigbelly är designad för att skydda avfallet
mot skadedjur.

EWF ECO AB Vallbyvägen 22, 762 51 Rimbo. Sverige. Växelnummer: +46 10-495 24 95

