
Dynapond 
Ett smartare, enklare system 
för avfallshantering 



Dynapond – vår 3:e generation av system för 

dynamisk vägning och registrering 

vår 3:e generation av system för 

dynamisk vägning och registrering 



Det uppkopplade avfallshanteringssystemet
 

Dynamisk våg 

En avancerad, allt-i-ett våg 

som klarar tuffa tag 

RFID-läsare 

Flexibel kärlplacering och omedelbar 

visuell återkoppling 

Kommunikationshub 

Rejäl och pålitlig, med stora 

expansionsmöjligheter 

Genom att kombinera den senaste dynamiska vägningsteknologin 

med minimal hårdvara och smart uppkoppling, ger Dynapond-

systemet en snabbare, enklare och mer effektiv avfallshantering. 

Det uppkopplade avfallshanteringssystemet 

3,5-tums färgdisplay 

Snabb systemåtkomst 

bara några steg bort 

Router 

Säker datalagring och sömlös 

molnanslutning 

Enkelt att installera och använda 

Tack vare ny sensorlös teknologi består hela 

systemet av endast fem komponenter och ett 

fåtal kablar, som alla är av samma typ. Med 

mindre hårdvara och färre anslutningar går 

både installation och service snabbt och  

smidigt – och antalet felkällor minimeras. 



Dynamisk våg 

Med sin patenterade, banbrytande dynamiska kärlvåg tar 

Dynapond avfallshantering till en helt ny nivå. 

Den nya dynamiska vågen tar ett stort steg framåt inom  

vågtekniken. Här har vinkelsensor, triggersensor, lastcell 

och mätelektronik integrerats i en och samma kompakta  

enhet, utan något behov av kalibrering eller externa  

komponenter. 

Och trots sin avancerade elektronik och behändiga storlek 

tål den dynamiska vågen rejäla påfrestningar. Det unika, 

patentsökta ändstoppet imponerar med sin stöttålighet då 

den klarar över- och underlaster på minst 10 ton. 



RFID-läsare 

Dynaponds nya kärllåsmonterade RFID-läsare har 

ett särskilt brett läsområde, vilket ger mycket större  

flexibilitet när kärlen ska placeras på lyften.  

Den multifärgade ljusrampen ger direkt visuell  

återkoppling som visar användaren när allt fungerar 

som det ska – och även när det inte gör det. 



3,5-tums färgdisplay 

Med en tydlig färgdisplay intill lyften går det 

snabbt och smidigt att hantera avvikelser 

utan att behöva klättra upp i fordonshytten. 

Här finns all nödvändig status- och  

systeminformation bara några steg bort. 



Router 

Den kompakta routern är specialutvecklad för fordon, med 4G-modem, 

Wi-Fi, Bluetooth och GPS. Förutom att den lagrar all mätdata fungerar 

den även som självständig styrenhet för hela Dynapond-systemet, 

med direkt åtkomst till molnet. 



Inte nog med att den robusta kommunikationshuben 

minimerar och förenklar kabelhanteringen – den ger 

också ett betydligt säkrare och pålitligare system 

med fantastiska expansionsmöjligheter. 

Kommunikationshub 
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