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ÆSTETISK SKJUL

AF AFFALDET

NED TIL BUNDEN
Pladsbesparende løsning med 3, 4,
5 eller 7 m3 under jorden, hvor der
altid er en konstant lav temperatur,
hvilket mindsker lugtgenerne betydeligt. De specialdesignede indkasthuse, som er den synlige del af systemet, kan leveres i flere forskellige
udformninger, og kan passes ind i
ethvert miljø, hvad enten det er den
historiske bydel, den moderne eller
klassiske etageejendom, hvorved

affaldshåndtering pludselig smelter
sammen med den arkitektoniske
helhed, og løser en praktisk affaldsopgave på en smidig, æstetisk og
sikker måde. Mulighed for indkastdesigns med forskellige åbninger/indkast til alle fraktioner.
De helt nedgravede systemer giver
et nydeligt æstetisk udtryk, samt optimerer den daglige affaldshåndtering.

UWS FACTS
• Containeren er fremstillet af
varmgalvaniseret korrosionsbeskyttet stål
• Containeren beskyttes af betonkassen
• Indkasthuset er fremstillet i
varmgalvaniseret korrosionsbeskyttet og antigrafittibehandlet
stål
• Produktionen er certificeret i
henhold til ISO 9001
• Mere end 60.000 systemer er
installeret over hele Europa

Løftekrog (1-,2-,3 kroge)

Indkasthus, fås i flere forskellige designs

Robust stålcontainer til opsamling af affald
(op til 7 m3)

bundklapper

Over jorden

Integreret sikkerhedsgulv

Armeret beton brønd

Under jorden

Evolution indkast til forskellige fraktioner

ET HAV AF MULIGHEDER
Indkasthuset er den synlige del af
den nedgravede beholder. PWS tilbyder et bredt udvalg af disse, der
alle har det tilfælles, at de er lavet
af 3 mm galvaniseret stålplade. Derefter er de pulverlakeret, hvor vi
som standard giver dem en ekstra
overflade med antigraffiti lakering.
Denne lakering gør at indkasthuset
er nemt at vedligeholde. Hvis der
kommer graffiti på, er det muligt at
fjerne det igen, uden at gøre skade
på lakeringen.
Indkasthusene, kan hver især udstyres med forskellige indkastløsninger så det passer til f.eks. rest-,

bio-, plast-, glas-, metal-, papaffald
m.m. Det er vores erfaring, at den
mest optimale udnyttelse opnås, ved
at have forskellige indkast, således
at der klart skelnes mellem fraktionerne. F.eks. mindre rundt indkast

til glas. Brug af farver omkring indkastet, er en anden måde at indikere, hvilken fraktion løsningen skal
bruges til.
Alle indkasthuse er udstyret med
en inspektionslem, enten på fronten
eller på siden. Denne gør det muligt
for fx. varmemesteren at inspicere
systemet indvendigt.
Skal systemet bruges til industri kan
en 100 l. tromle være den optimale
løsning - mulighederne er mange!
Indkasthusene er designet så de
tilgodeser alle brugere. Med en lav
indkasthøjde er der sikret let adgang
til indkast af affald for både kørestolsbrugere og børn.

19 STANDARD FARVEMULIGHEDER TIL INDKASTHUSET
Sort

RAL9005

Rød

RAL3000

Sort Struktur

Lys grøn Hammerslag

Mørk grå

RAL7016

Orange

RAL2004

Rubinrød hammerslag

Mørk grøn Hammerslag

Mørk grøn RAL6009

Gul

RAL1003

Sort Hammerslag

Grå Hammerslag

Stålblå

RAL5011

Sølvmetal RAL5011

Brun Hammerslag

Mørk grå Hammerslag

Signalblå

RAL5010

Gråmetal

Blå Hammerslag

RAL5010
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MANGE MULIGHEDER
STORT UDVALG

SIKKERHEDSGULV
Sikkerhedsgulvet er en vigtig del af
systemet. Det sikrer at
forbipasserende
ikke kan falde ned
i betonkassen ved
tømning.
Gulvet overholder alle
gældende krav i Danmark,
herunder EN13071. I henhold
hertil, er gulvet testet til at kunne
bære 350 kg.
Gulvet er konstrueret så det kræver
minimal vedligeholdelse.
Samtidig sikrer gulvet nem adgang

for inspektion af betonbrønd.
På selve gulvet er der lavet en vandbarrieresikring via en forhøjning på
rammen rundt om systemet. Det
vil sige, at overflade vand vil have
svært ved at komme ind i systemet.
Sikkerhedsgulvet ligger højt i forhold
til omkringliggende terræn, dvs. at
skulle en forbipasserende komme
til at gå ud på sikkerhedsgulvet, vil
vedkommende ikke falde ned på
gulvet. Højdeforskellen på omkringliggende terræn og sikkerhedsgulv
er kun 56 mm.

Gulv omkring indkastet med forskellige overflader.

GULVET OMKRING INDKASTET
PWS tilbyder mange forskellige muligheder for gulv omkring indkastet.
Som standard leveres systemet
med en galvaniseret dørkplade i 4/6
mm., skridsikkert udformet, i kraft af
de små forhøjninger i pladen.
Desuden er gulvet krydspresset i facon med 2 promilles fald fra midten,
så vand vil løbe af.
Af andre gulvtyper, kan nævnes
granulatgulv, som det kendes fra
legepladser. Her tilbyder PWS far-

ØVRIGE TILVALG
verne sort, rød, mørk grå, lys grå og
grøn. Dette gulv er skridsikkert i sig
selv, og passer godt ind i mange typer omkringliggende belægning.
En tredje mulighed, er at få gulvet
forberedt til belægningssten i op til
30 mm. tykkelse. Dette giver uanede
muligheder for at skabe sit eget
præg, og skabe et visuelt udtryk der
falder i et med omgivelserne.

Dobbelt tromle
Genbrugs indkast
Alle almindelige løftesystemer
Fyldemelder system
GPS route management
RFID adgangs kontrol
Vedligehold og service

Løftekroge

KOMPRIMATOR
PWS tilbyder helt nedgravede løsninger med mulighed for indbygget
komprimator. Alt efter fraktion er det
muligt at komprimere med faktor 2-3,
hvilket giver en besparende effekt i
både tømningsfrekvens, plads samt
installation. Installationen kræver
ingen el tilslutning, da den drives
100% af solceller, som oplader det
indbyggede batteri.
Komprimeringen sker på hele containerens indvendige areal, hvilket
sikrer den bedste effekt.
Det er uden gene for omgivelserne,
idet komprimatoren er meget lydsvag, samt at det fortsat er muligt
at komme affald i beholdere under
komprimering.

ADGANGSKONTROL
Ønskes kontrol over hvem, der har
adgang til det enkelte system, kan
indbygget adgangskontrol sikre dette.
Der findes flere løsninger. Den mest
simple måde, er ved brug af en cylinderlås. Et andet alternativ, er elektronisk adgangskontrol, hvor enten et
chipkort eller en nøgleringsbrik skal

LØFTESYSTEM
Systemet kan leveres med flere
forskellige løfteanordninger (se billeder herover), alle i overensstemmelse med EN13071.
I PWS systemet, er løfteanordningen
en selvstændig del, forankret i containeren og ikke indkasthuset. Dette
har den fordel, at vrid og spændinger ikke forplanter sig i indkasthuset, hvor metallet med tiden kan
blive svagt. Samtidig kan man ved
skader, som fx. påkørsel, nøjes med
at udskifte indkasthuset.

bruges for at benytte systemet.
Den elektroniske adgangskontrol,
kan kobles op til en netbaseret løsning, som gør det muligt at følge
hvem, og hvor ofte systemet benyttes. Denne løsning, giver også
mulighed for at beregne fyldningsgraden.

Elektronisk adgangskontrol sikrer at kun brugere med kort har adgang til beholderen.

Fyldemelder med 3 sensorer,

FYLDEMELDER
Fyldemelder/niveaumåler kan leveres i alle vores løsninger. Via en
netbaseret løsning opnås fuld adgang til at overvåge fyldningsgraden.
Vores fyldemelder er udstyret med
3 sensorer, som måler 9 områder i
containeren. Ved hver måling, ændres målingspunkterne for at opnå
mest korrekt måling. Erfaringer har
vist, at tømningsfrekvensen øges,
og derved opnås besparelser på
helt op til 60 % på tømninger. Størst
på fraktioner som glas, papir, pap og
metal.
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LØSNINGER

TIL ETHVERT BEHOV
FROG
Delvis underjordisk beholder, med
en volumen på op til 3000 liter, udført i kraftig galvaniseret stål.
Er der behov for mindre volumen
kan Frog enten placeres direkte på
belægningen eller nedsænkes 40
cm. i en stålkasse.
Mulighed for 1 eller 2 tromleindkast
på hver sin side. 2 indkast giver en
mere effektiv volumen. Antigraffiti
overflade på siderne, samt knopper
som ekstra beskyttelse mod opsætning af klistermærker m.m.
Frog kan leveres med 1-, 2- eller
3-krogs løftesystem og overholder
derved EN 13071.

SIDNEY
Helt nedgravet multifraktionsenhed
der rummer op til 8 fraktioner, 3 under jorden og 5 over jorden.
Sidney fremstilles og tilpasses efter
dine behov og ønsker, til forskellige
fraktioner. Dette giver mulighed for at
såvel store som små boligområder,
kan have indsamling af mange fraktioner på et sted, i en løsning med et
meget begrænset pladsforbrug.

SANTO

PINTO

TANO

med sugeagregat, hvilket nemt
håndteres af en enkelt person.

Indkasthus
Klap, for tømning ved sug
Jordoverflade
Drænrør

Nedgravet del

Takket være den underjordiske beholder reduceres antallet af tømninger, hvilket betyder færre tømningsomkostninger.
Beholderen er monteret med et automatisk låsesystem, hvilket kræver
en specialnøgle ved åbning.
MiniXXL kræver minimal vedligehold.
Visse modeller kan leveres med
askebæger som tilvalg.
Kontakt PWS for at høre nærmere.

MINI XXL
Et kreativt møde mellem økonomi og
æstetik. Ovenpå jorden står en papirkurv, men under jorden gemmer
sig en nedgravet beholder.
Fordelene er mange. Bla. holdes omgivelserne renere, idet en MiniXXL
ikke bliver overfyldt og derved har
affald væltende ud. Den kan fyldes
maksimalt, eftersom affaldets egen
tyngde komprimerer indholdet. Dårlig lugt elimineres også, idet affaldet

befinder sig under jorden.
Selve papirkurven optager lille
plads.
PWS kan tilbyde et udvalg af modeller, men vi tilbyder også mulighed
for at kombinere egne modeller af
papirkurve med underjordsbeholderen.
Noget som særligt værdsættes af
arkitekter og byplanlæggere.
Tømning sker med sugebil udstyret

FACTS
Volumen

650 -1000 l

Tømning

Ved sug

ST

Indkasthus, materiale

Galvaniseret-lakeret stål, rustfrit stål

ST

Nedgravet del, materiale

Galvaniseret stål

Nedgravet del, dimension HxBxD

927-1242 x 1110 x 910 mm

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Den underjordiske beholder er fremstillet i varmgalvaniseret stål og leveres i to størrelser, 800 og 1000
liter. Overdelen vælges udfra æstetiske hensyn til bymiljøet.
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INDKASTHUS

I/S VESTFORBRÆNDING

PWS kan i samarbejde med I/S Vestforbrænding nu tilbyde et nyt indkasthus VF600 til nedgravede systemer i samme designlinje som de
velkendte ovenjords kuber. De nye
indkasthuse fås til en eller to fraktioner i samme nedgravede beholder. Den todelte beholder anvendes
med fordel på de områder, hvor der
er begrænset areal til rådighed, eller
hvis man vil indsamle flere fraktioner
pr. station mhp. reducerede gåafstande for brugerne. En 5 m3 vil i
dette tilfælde kunne deles til 2 x 2½
m3.
Der er mange kommuner som i dag,
har madaffald på tale, men endnu
ikke taget beslutningen om at det
skal indsamles. VF600 indkasthuset
kan forberedes, så den senere kan
opdeles til f.eks. Mad/Restaffald,
men indtil kommunen har taget
beslutningen, vil den kun blive brugt
til f.eks. Dagrenovation.
Enkeltfraktioner Glas, metal, pap,
papir, plast, restaffald og madaffald.
Dobbeltfraktioner Glas/Metal, Mad/
Restaffald og Plast/Papir.

3 krogsystem

Tydelig
skiltningsflade

Rustfri stålliste med
låsemekanisme

Skuffe af plast med
rustri stålfront

Krydspresset
dørkplade
2‰ fald

Designet er enkelt og tidsløst og
passer ind i stort set alle miljøer.
Det fremadrettede design og materialevalg – miljøvenligt polyethylen
kombineret med rustfrit stål – understreger den solide kvalitet. Indkasthusets overflade er grafittipræventiv
og den slidstærke, gennemfarvede
polyethylen sikre, at indkasthuset
bevarer et smukt udseende.
Standardfarven er Ral 7021 Mørkegrå

Inspektionslem
på front

TEKSTILINDSAMLING
Undersøgelser fra Holland, hvor
idéen med nedgravede affaldsløsninger stammer fra, har med denne
tekstil løsning haft stor succes. Den
mængde, samt renhed tekstilerne
har, gør at det meste har kunnet bruges enten i 2. sorterings butikker, og
resten er gået til genbrug af fibrene.

TEKSTIL SOM RÅVARE?
Tekstil er blevet en råvare, som er
værd at samle på. Vådt tøj, samt
risikoen for tyveri har dog været et
problem, som gør at det er svært at
samle sammen, samt genbruge.
Ved at bruge en helt nedgravet løsning til tekstiler, løser vi mange udfordringer.
Tekstilerne vil altid ligge tørt og sikkert, da mængden af vand som kan
trænge ind i containeren er meget
begrænset. Udformningen af indkasthuset, gør at ingen er i tvivl om
at denne container er til tøj.

Ved at f.eks. vælge en 5 m3 container vil der være en stor volumen,
som kan tåle at stå indtil den er fyldt,
evt. sammensæt denne løsning med
et fyldemelde system, så den kun
skal tømmes når det er nødvendigt. I
forhold til tyveri, vil det være umuligt
i denne løsning.
Denne måde at indsamle tekstiler
på, er meget mere diskret og velpasset til mange miljøer, i stedet for
de større ovenjordisk container, der
findes på marked i dag.

Kundetilpasset løsning
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TØMNING

ENKELT OG EFFEKTIVT

TØMNING
UWS tømningsproces er udviklet
med en mængde faktorer for øje;
miljø, ergonomi og effektivitet.
Selve tømningen udføres meget
hurtigt og effektivt af kun én person.
Bedst tænkelige ergonomi ved affaldshåndteringen opnåes ved at
hele processen styres via en bærbar
styrekonsol.
Systemet er miljøvenligt pga. den
korte tømningstid, idet køretøjet ikke
behøver belaste miljøet med tomgangsdrift ved længere tid.
Gaden blokeres kun meget kortvarigt, eller slet ikke, idet processen
foregår hurtigt.
Ved installationen af UWS er det

vigtigt at betragte omgivelserne og
sikre at tømningsbilen ikke kommer
i karambolage med elledninger eller
snævre passager.
Sikkerhedsgulvet, beskrevet på side
4, sikrer at ingen uagtet falder ned i
betonkassen under tømning.

ETABLERING UWS G5/SKD SYSTEM
FORBEREDELSER
Etablering af vores nedgravede affaldssystem UWS, foregår meget
simpelt. Systemet kommer komplet,
med betonkasse, container, sikkerhedsgulv, gulv samt indkasthus.
I betonkassen er indstøbt 4 kuglehovedankre, disse skal løftes med
løftekroge godkendt til hver 2500 kg.

Tegninger, vejledninger gode råd
m.m. kan fås hos PWS Danmark
A/S på forespørgsel.

Max.
grundvandsniveau

Fyldningsmateriale

Dybeste niveau for
betonkassen
2655 mm. (5m3)

Stabilgrus
- komprimeret og nivelleret

INSTALLATIONER

EKSEMPLER PÅ INSTALLATIONER:

PWS Danmark A/S
Skejby Nordlandsvej 305
8200 Aarhus N.
Telefon +45 7070 1173
info@pwsas.dk · www.pwsas.dk

AFFALDSSYSTEMER

FARLIGT AFFALD

PAPIRKURVE OG PARKUDSTYR

SERVICE

ENERGY SAVING + MATERIAL OPTIMISATION + CO2 REDUCTION
ENERGIBESPARELSE + MATERIALEOPTIMERING + CO
REDUKTION
2

Kontinuerlig
udviklings- og
forbedringproces

Modulopbyggede
produkter

Affaldsforebyggelse

Korte afstande

Produktionsoptimering

Genanvendelse

= BÆREDYGTIGHED + OMKOSTNINGSEFFEKTIVT
= PRICE AND PLANNING CERTAINTY

BÆREDYGTIGT
PRODUKTDESIGN
• lav vægt - højest RAL kvalitet
• modulopbygget design
• transportoptimeret
• genanvendelige materialer
• lavere støjemission

BÆREDYGTIGT
PRODUKTIONSKONCEPT
• op til 100% genbrugsmateriale
• lavt energi og vandforbrug
• 100% Grøn Energi
• "Nul skrald" princip
• kort vej til kunden

BÆREDYGTIG OG
SUCCERIG VIRKSOMHED
• højeste produktkvalitet
• reduceret CO udledning
2
• optimeret forsyningskæde
• pris- og planlægningssikkerhed
• opnå fortsatte mål for bæredygtighed

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

VI TAGER ANSVAR!

