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Enevos patenterade sensorteknologi är branschledande och berömd över hela världen.  
Avfallsbehållare skapar en unik men hård miljö där Enevo har utvecklat en sensor som 
trivs i alla väder och behållare. Det här är teknologin som tog avfall till Internet of Things! 

Ultraljud via ekolod som 
enkelt mäter ojämna ytor, 
i alla storlekar

99.999% drifttid de  
senaste 5 åren

Algoritmer som genom 
sensorer förutser 
insamlingsscheman och 
minimerar överfulla behållare

Över 100.000.000  
insamlingar registrerade

Över 54.000 aktiva sensorer 
på 4 kontienter

Exklusivt utvecklad och 
tillverkad av Enevo

Aktiva sensorer sedan 2012  
- Mest erfarenhet på fältet av 
alla sensorföretag på planeten

3.6V Litiumbatteri med 10+ 
år livslängd, 5 års garanti

Över 100 internationella 
patent godkända  
(i 8 patent familjer)

Testad i över 130 st olika 
avfallsbehållare och 
containrar

Vattentät - Sensorer 
nedsänkta sedan 4 år, 
fungerar fortfarande!

Fuktsäker Saltsäker Temperatur 
-50° — 90°C

Vibrationssäker Stöttålig Dammtät

+ WE-008 Sensor
Möt världens mest använda sensor 
med +50.000 aktiva enheter
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Enevos revolutionerande sensor använder ultraljudsteknologi för att 
upptäcka behållarens fyllnadsnivåer och hantera samlingar i alla 
typer av behållare och storlekar.

Medan sensorn hela tiden samlar in data, ger analysprogramvaran en 
verklig inblick i realtid. Plattformen visar upp element som: 

• Dina platser och behållare, inklusive fyllnadsnivåer 
• Tidigare samlingar och schemalagda hämtningar 
• Insamlingsplan och optimering

Enevo använder algoritmer och maskininlärning via Artificiell 
intelligens som genom tillvalet ’Smart Operatör’ skapar automatiskt 
den mest optimala insamlingsvägen baserat b.l.a. på fyllnadsnivåerna 
i varje behållare, vilket minimerar överflödet.

Över tid använder vi molntjänsten för att få en djupare förståelse för 
hur avfallet i området fungerar och kontinuerligt förbättra era 
avfallstjänster. Men denna data kan behovet av behållare justeras 
och resurser kan användas där det behövs. 

Med en ytterligare omfattande förståelse av ditt avfall kan vi öka din 
återvinningsgrad, minska avfallet och öka din hållbarhet genom 
dedikerade program.

Sensorer för avfall
Använd revolutionerande teknologi  
för att skapa framtiden för avfall
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WE-008 är en sensor som designats för att mäta exakta fyllnadsnivåer under svåra 
miljöförhållanden. Sensorn använder en robust ultraljudsteknologi via ekolod som kan mäta 
både fyllnadsnivå, temperatur, rörelse och även upptäcka viktiga händelser såsom 
insamlingar, brand och vandalism. Enevo använder avancerade algoritmer tillsammans med 
den data som sensorn samlar in för att kunna läsa av innehållet även om ytan är ojämn, vilket 
ofta är fallet. Mätningarna utförs efter önskade intervaller, vanligtvis en gång per timme. 

En sensor för alla typer av behållare

+ WE-008 Sensor

Kontinuerlig övervakning av fyllnadsnivå, 
insamlingar, rörelser och temperatur likaså eld 

Enkel montering i alla typer av behållare 

Mät valfri avfallstyp i både fast och flytande form 

Enkel installation

Underhållsfri

Helt oberoende av elnät med intern 
strömförsörjning upp till 10 år

Trådlös kommunikation och alarm

Trådlös konfiguration och programuppdateringar

Tillgång av insamlingsdata från Enevo 
webbgränssnitt eller API

Dränkbar robust IP-66
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Data i realtid kombinerad med förutsägbara 
fyllnadsnivåer och detaljerade rapporter som 
möjliggör förståelse för mönster för att effektivisera 
din verksamhet. 

+ Puls
Upptäck värdefulla insikter i dina 
behållare genom data i realtid

Egenskaper 

Fyllnadsnivåer i realtid via trådlösa och 
hållbara sensorer  

Tillgång till Molntjänst 24/7  

Grafiska element med förutsägbara 
fyllnadsnivåer  

Trender och historik av fyllnadsnivåer  

Hantering av behållare och platser med 
platsspårningsverktyg  

Spårning av utförda tjänsteärenden  

Övervakning av vikt och volym  

Meddelanden om bekräftelse av 
tidsplanering och omfattande rapporter 

Automatiska och dynamiska scheman 
för insamling* 

Optimerade insamlingsvägar* * endast tillgänglig vid kombination  
av paketen Puls och Smart Operatör.

Fördelar 

Hantera insamlingar genom en grafisk 
översikt av faktisk och förutsagd 
fyllnadsnivå från alla behållare  

Få unika insikter i din avfallsmiljö  

Planera insamlingar genom förutsägande  
data av fyllnadsnivåer  

Undvik för mycket och för lite underhåll 
av behållarna 

Generera detaljerade rapporterer från 
faktisk avfallsdata  

Öka transparens för att serva dina kunder 
mer produktivt 
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Detta paket ger dig en automatisk ruttplanering och 
schemaläggning kombinerad med indikation på 
tömningar tillsammans med rapportunderlag för öka 
effektiviteten i verksamheten.

+ Smart Operatör
Ett val för automatisk vägledning i 
den dagliga verksamheten för avfall

Egenskaper 

Tillgång till Molntjänst 24/7  

Konfigurerbara inställningar för scheman 
med automatisk ruttplanering  

Assisterande verktyg för hantering av 
restriktioner och undantag i scheman  

Anpassat gränssnitt i webb och mobil för 
ansvariga och utförare  

Statistik och rapportunderlag för utförda 
insamlingar och utförda åtgärder  

Karta i realtid med historik för utförd 
transportsträcka  

Anpassad vägledning och rapportering 
för platsmonterad läsplatta  i fordonet  

Automatiska och dynamiska scheman 
för insamling*  

Optimerade insamlingsvägar* * endast tillgänglig vid kombination  
av paketen Puls och Smart Operatör.

Fördelar 

Enklare insamlingsscheman och 
effektivare ruttplanering med 
automatiserade verktyg  

Förbättrad hantering av uppgifter och 
bekräftelse av servicenivå  

Bättre kommunikation mellan ledning 
och utförare  

Rapportering och återkoppling direkt från 
fältet, i realtid  

Utökad översikt av insamlingsplatser 
genom GPS spårning.  

Ökad operativ transparens av utförd 
service genom statistik och rapporter 
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