


1. Ecoinsula cu 5 guri de 

incarcare dispuse pe o singura 

latura si cu doua usi laterale 

pentru golire.

Dimensiuni:     1715 mm (l)

6320 mm (L)

2100 mm (h)



2. Ecoinsula cu 6 guri de incarcare,

cu cate trei guri dispuse pe doua laturi 

si cu usa frontala pentru golire.

Dimensiuni:  2440 mm (l)

4900 mm(L)

2100 mm (h)



3. Ecoinsula cu 8 guri de incarcare,

cu cate 4 guri dispuse pe doua 

laturi si cu usa frontala pentru 

golire. 

Dimensiuni:  2440 mm (l)

6220 mm (L)

2100 mm (h)



ECOINSULE INTELIGENTE, GAMA “ TRAPEZ”

Structuri din otel zincat vopsit cu pulbere epoxidica. Accesul se face prin intermediul gurii, care este incadrata cu
cornier din foaie de inox.

Dimensiunea externa a gurii : 430 mm x 383 mm
Dimensiunea interna: 310 mm x 263 mm

Deschiderea si inchiderea se face intr-o maniera silentioasa si rapida, cu ajutorul unor servomotoare cu autoblocare
pentru evitarea intruziunilor si evitarea utilizarii gresite a gurilor de incarcare. Gurile de incarcare sunt dotate cu senzori de
deschidere cu infrarosu, pentru a detecta prezenta utilizatorului.

Acest sistem permite deschiderea automata a gurii de incarcare, fara a atinge ecoinsula. Este suficient ca utilizatorul
sa se apropie de senzorul care se afla la baza gurii de incarcare care se doreste a fi deschisa.
Gura se va deschide automat, dand posibilitatea depunerii fractiei de deseu, dupa care se va inchide tot in mod automat.
Ecoinsulele din gama TRAPEZ, se pot utiliza folosind eurocontainere de 1100 l. sau pubele de 360 l.



UTILIZAREA ECOINSULEI PE BAZA DE GRAFIC SAPTAMANAL

In acea zi, da, dar la 

ora la care 

vreau………

LUNI
MARTI
MIERCURI
JOI
VINERI
SAMBATA
DUMINICA

Utilizand aceasta metoda, se stabileste destinatia gurilor de
incarcare, pentru fiecare zi din graficul saptamanal.
Gurile de incarcare destinate deseului menajer vor avea aceeasi
destinatie zilnic.
Celelalte guri ramase, vor fi utilizate pentru colectarea intr-o zi a
unui singur tip de deseu, conform graficului stabilit (luni: hartie si
carton, marti: plastic ...).
Atunci cand utilizatorul se apropie cu sacul de ecoinsula:
•Se va deschide intotdeauna gura destinata deseului menajer
•Se vor deschide si celelalte guri, doar daca deseul este conform
graficului colectarii pentru ziua respectiva
Avantaje:
•Utilizarea unor ecoinsule cu dimensiuni mai mici, care permit
deservirea unui numar mare de utilizatori
•Acoperirea unor zone cu concentrari ridicate de populatie, cu
un numar redus de ecoinsule



Distribuitorul automat de saci poate deservi cel putin 5 ecoinsule.
Pozitionarea acestuia se face intr-o zona frecventata sau in apropierea unei ecoinsule. 
Utilizatorii pot ridica sacii necesari colectarii separate cu ajutorul cardurilor cu cod QR, 

primite.



• Deschidere electro-mecanica a usii frontale pentru golirea golirea

containerelor

• Deschiderea este comandata cu ajutorul cardurilor cu cod QR,

utilizate de catre operatorii de salubrizare responsabili cu golirea

containerelor

• Sistem de gestiune cu posibilitatea exportarii datelor in fisiere de

tip .xls

• Display – format dintr-un cititor optic de coduri QR

• Senzori de nivel, privind gradul de umplere al containerelor si

avizarea operatorului cand este necesara golirea acestora

• Sistem de protectie cu senzori, la nivelul gurilor de incarcare,

pentru a bloca inchiderile accidentale



• Sistem automat de pulverizat enzime amplasat deasupra containerelor 
destinate deseului menajer

• Grafica personalizata pentru integrarea insulei intr-o armonie peisagistica

• Panou fotovoltaic la care sunt legate doua baterii de acumulare

• Racord interior pregatit pentru legarea la curent electric (220V)

• Sistem de supraveghere cu camere video

• Sistem de cantarire pentru fractiile de deseuri depuse

• Imprimanta pentru eliberare bon cu cantitate depusa

• Containere de 1100l fara capac pentru fiecare gura de incarcare



• Fiecare utilizator arondat va primi un card cu coduri QR

si saci pe culori, cu coduri QR pentru colectare separata.



• Ecoinsula se deschide prin scanarea codului QR de pe card / sac

/ telefon pe display-ul pozitionat in partea frontala a ecoinsulei ;



Dupa depunerea deseului, se asteapta 
eliberarea bonului.

Se introduce sacul in gura de incarcare, personalizata pentru fiecare tip de deseu



Primăria Municipiului BRAȘOV

Cum funcționează 
ECOINSULA ?

1. Apropie sacul cu codul QR 

de cititorul optic

2. Apropie mâna de senzorul 

poziționat în partea de jos a gurii de 
acces ( fără a atinge ecoinsula)

Ecoinsula)

3. Când gura de acces se deschide : 

introduceți sacul

4. Ridicați bonul de depunere care  arată 

cantitatea și tipul deșeului depus.

Asta a fost tot !  O zi frumoasă !



• Fiecare gura de incarcare se deschide
automat,
FARA ATINGEREA ECOINSULEI, la citirea
codului QR de pe sacul menajer;

• Senzor de protectie pentru a bloca
inchiderile accidentale;

• Lumina de tip LED pentru facilitarea
utilizarii ecoinsulei si pe timp de noapte;



• Ecoinsula dispune de o unitate de control care asigura
gestionarea, inregistrarea si transmiterea datelor in timp util,
prin intermediul unei cartele GSM.

• Sistemul de gestiune permite elaborarea unor rapoarte lunare
/utilizator, privind depunerile pe fiecare tip de deseu.





• Identificarea utilizatorului

• Posibilitatea de autorizare sau blocare a unui utilizator, de a folosi 
ecoinsula

• Lista depunerilor efectuate de catre un utilizator pe fiecare tip de 
deseu

• Identificarea fractiei de deseu, dupa codul QR de pe sac

• Transmiterea datelor catre server in timp real

• Supravegherea senzorilor de deschidere a gurilor de incarcare

• Deschiderea gurilor de incarcare

• Supravegherea senzorilor de siguranta la gurile de incarcare 

• Alarma usa frontala, usi laterale sau gura de incarcare ramase 
deschise

• Sistem de pulverizat enzime

• Monitorizarea sacilor depusi in ecoinsula



• Senzor de nivel pentru transmiterea gradului de umplere al 
containerelor

• Indicarea gradului de incarcare al bateriilor

• Monitorizarea sistemului de supraveghere video

• Eliberare bon cu cantitatea de deseu depusa in ecoinsula

• Informatii privind numarul de goliri ale containerelor (data,ora)

• Informatii privind numarul de deschideri efectuate la usile laterale si 
la usa frontala

• Posibilitatea resetarii ecoinsulei, de la distanta 

• Elaborare diverse statistici

• Export date fisier .xls

• Transmitere alarme prin mail si sms in timp real

• MONITORIZAREA INTREGULUI SISTEM DE GESTIUNE SE POATE FACE 
DE PE LAPTOP/TELEFON MOBIL





Functionare ecoinsula cartier RACADAU – BRASOV;
https://youtu.be/w8LVyKuq8bk

Functionare distribuitor de saci;
https://www.youtube.com/watch?v=7IVj9NjqrnM

Promovarea colectarii separate in scoli DEVA – HUNEDOARA         
https://youtube.com/watch?v=umYfsqkdxqg
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