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ANSAMBLURI SUBTERANE CU RIDICARE PENTRU
PRESCONTAINERE MOBILE ȘI FIXE
Salubritatea ca si entitate si salubrizarea ca si concept sunt elemente prin care se reflecta
comportamentul oamenilor sanatosi

MAI MULTE TIPURI DE DEȘEURI, ÎNTR-UN SINGUR
SOLUȚII EFICIENTE PENTRU COLECTAREA
LOC DE DEPOZITARE SUBTERAN
DEȘEURILOR, PENTRU PĂSTRAREA UNUI MEDIU
O unitate subterană cu ridicare poate susține un
URBAN FRUMOS
prescontainer mobil pentru mai multe tipuri de deșeuri.
Păstrați un mediu urban frumos, utilizând spații de
Numărul de tipuri de deșeuri dintr-un prescontainer
depozitare subterane Recondis, cu ansambluri de
mobil depinde de necesitățile locației și volumele
ridicare pentru prescontainere mobile și fixe.
deșeurilor.
LA SOL - PUBELĂ ESTETICĂ, ÎN SUBTERAN CONTAINER SPAȚIOS PENTRU DEȘEURI
Ascunderea containerelor pentru colectarea
deșeurilor în subteran este o soluție estetică pentru
locațiile din centrul orașului, unde densitatea mare a
populației implică o cantitate mare de deșeuri în timp
scurt, spre exemplu, în piețele pentru fermieri,
piețele centrale și stațiile pentru pietoni.

SE POATE CONECTA LA SISTEME DE TRANSFER AL
DEȘEURILOR CU ASPIRAȚIE
Ansamblul Recondis poate fi proiectat așa încât să aibă
prescontainerul fix situat în subteran, iar containerul să se
deplaseze pe elevator. Un ansamblu cu prescontainer fix
este în special adecvat pentru locații cu sisteme de
aspirație. Prescontainerul fix va rămâne amplasat
subteran, ceea ce permite adaptarea sa la sisteme cu
conducte pentru transferul deșeurilor prin aspirație.
ANSAMBLUL SUBTERAN ESTE ADAPTAT ȘI DOTAT
Dimensiunile și volumele ansamblurilor pot diferi, motiv
ÎN FUNCȚIE DE NECESITĂȚILE DIN LOCAȚIE
pentru care se realizează modificări structurale, în funcție
Amplasarea unui container spațios pentru de nevoile și cerințele specifice.
depozitarea deșeurilor în subteran contribuie la
evitarea mirosurilor neplăcute generate de deșeurile
colectate, pe timpul verii. Un dispozitiv de ozon
instalat reduce la minim împrăștierea mirosurilor de
la deșeurile colectate. Un dispozitiv de încălzire de
putere mică protejează containerul pentru
depozitarea deșeurilor împotriva înghețului, pe timp
de iarnă. Deșeurile depozitate în subteran se vor
dovedi a fi inaccesibile pentru persoanele
neautorizate, vandali etc., dar și pentru șobolani,
păsări, câini și alte animale prădătoare.
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ANSAMBLURI SUBTERANE CU RIDICARE PENTRU PUBELE CU PRESARE
SI SENZOR DE SUPRAPLIN
Salubritate in locuri greu accesibile...
Aceste echipamente inglobeaza un sistem de colectare subterana a deseurilor. Acest
mecanism este compus dintr-un lift care coboara si ridica pubele, gurile de aruncare a deurilor,
un sistem de presare a deseurilor, un sistem electronic de monitorizare a umplerii acestor
pubele, un software de comunicare cu centru operativ al salubrizorului si nu in ultimul rnd
capsula in care sunt amplasate este cu protectie impotriva scurgerilor si are acces de curatare.

