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Inwerpzuil type Antwerpen

ONDERGRONDS
INZAMELSYSTEEM
Sinds tientallen jaren ontwerpt, produceert,
plaatst en onderhoudt Kliko WTS ondergrondse afvalsystemen. Hierbij ligt de nadruk altijd op de vraag vanuit de markt, gebruiksgemak, een lange levensduur en een
bijzondere uitstraling. Met deze drijfveren is
de inwerpzuil type Antwerpen ontwikkeld.

INWERPZUIL TYPE
ANTWERPEN
De basis voor deze zuil vormt het behuizing
die volledig uit RVS is vervaardigd. De zuilen
voor de verschillende fracties maken telkens
gebruik van dezelfde behuizing maar worden
voorzien van een voor de fractie geschikt inwerpsegment. De zuil is volledig modulair opgebouwd. Alle delen zijn afzonderlijk vervangbaar. De afwerking of coating bepaalt u!

Gepatenteerde technieken
zorgen voor een
vlekkeloze werking

VULSSLUIS i.p.v. TROMMEL
De inwerpzuil type Antwerpen maakt geen gebruik van een
trommel. Het systeem maakt gebruik van het unieke vulsluissysteem. Hierdoor de eindgebruiker zonder te bukken
hun afval kwijt. Doordat de vulsluis onderlossend is en taps
uitloopt, valt het vuil altijd gemakkelijk in de ondergrondse
container.

99,9% HUFTERPROOF
De inwerpzuil type Antwerpen is zeer robuust en elegant tegelijk. Hieraan is de grootste zorg besteed. Dit is onder andere vertaald in:
•
•
•
•
•

geen uitstekende delen
anti-graffitti coating
anti-hecht coating,
minimum aan kieren
slagvaste behuizing voor elektronica

Vandalisme wordt hierdoor ontmoedigd en u heeft altijd
een schoon en net straatbeeld. Kortom de inwerpzuil is extreem hufterproof.
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Volume keuze 30 of 60 liter

HET VOLUME, UW KEUZE
De inwerpzuil type Antwerpen is uniek in zijn
soort. Deze inwerpzuil heeft de mogelijkheid
om gebruikers te laten kiezen uit meerdere
volumes om hun afval te deponeren. Hierdoor
kan de gebruiker het volume openen wat is
aangepast op zijn hoeveelheid afval.

Opening voor 30 liter storting

Opening voor 60 liter storting

Het kiezen van een volume is eenvoudig. Bied
uw pas één of twee keer voor de kaartlezer aan
en het deksel opent automatisch, inclusief het
gewenste volume.

DIVERSE DOELGROEPEN
Ook is het mogelijk om vaste volumes toe te
wijzen aan bepaalde doelgroepen. Denk hierbij aan senioren, gezinnen maar ook bedrijven.
Hierdoor kunt u nog efficiënter uw afvalstromen beheren en op de inzamelkosten daarvan
besparen.
Hoogtemeting dmv ultrasoonsensoren

AFVAL WEGEN
De Antwerpen zuil is als eerste en enige in Europa
uit te rusten met een weegsysteem. Dit systeem registreert per storting het aantal kilogrammen op 100
gram nauwkeurig. Dit systeem is volledig gepatenteerd en goedgekeurd door meetinstituten door heel
Europa. Hierdoor bent u verzekerd van een correcte
weging van het afval per gebruiker.
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Specificaties type Antwerpen

slagvaste lichtpanelen

Volledig
modulair
opgebouwd

mifare kaartlezer

RVS fractieaanduiding
anti aanplak & anti graffiti coating

automatisch openend deksel

akoestisch signaal
RVS behuizing

dubbel volume
vulsluis

weging per storting

Inwerpzuil type Antwerpen
ELEKTRONISCH
TOEGANGSSYTEEM
De inwerpzuilen zijn het intelligente gedeelte
van een ondergronds afvalinzamelsysteem.
Hierbij is het elektronisch toegangssysteem de
computer. Mede daarom is de inwerpzuil type
Antwerpen standaard voorzien van een elektronisch toegangscontrolesysteem. Iedereen
die toegang mag hebben tot de container heeft
een RFID toegangspas nodig. Dit zorgt ervoor
dat u altijd controle heeft op de aangeboden
stortingen. Meer informatie vindt u in onze Klikotronics brochure.

EXTREEM GETEST
Het volledige systeem is getest op klimatologische omstandigheden in de meest extreme situaties. Uw zuil blijft gegarandeerd functioneren tussen -25⁰C en +60⁰C. Hierdoor behoren storingen door weersinvloeden tot de verleden tijd!

AUTOMATISCHE OPENING
Ook al heeft u volle handen, u kunt uw afval altijd eenvoudig
kwijt. Na het aanbieden van de pas opent het deksel automatisch. De handelingen van de gebruiker zijn tot een minimum beperkt.

OP DE TOEKOMST VOORBEREID
De inwerpzuil type Antwerpen is een zuil van de toekomst.
Dit komt niet alleen door de robuuste en degelijke vormgeving en de keuze in volumes. De inwerpzuil is in de toekomst
eenvoudig uit te breiden.
Denk hierbij aan:
• Vulgraadmeting via ultrasoon sensor
• Wegen van afval
• Verandering van fractie
• (draadloze) Software updates
• Invoering “vervuiler betaalt”
• …en ga zo maar door!

VOEDING ELEKTRONICA
Het elektronisch toegangssysteem wordt gevoed door middel van lichtcellen in combinatie met een accu. Hierdoor kan de zuil altijd autonoom functioneren en is het vervangen van
milieu-vervuilende batterijen niet meer nodig.
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Door de zuil hier nu al op voor te bereiden en elektronica te
gebruiken met ruimte voor uitbreiding, zijn deze wijzigingen
en ontwikkelingen eenvoudig toe te passen. Hierdoor zijn
grote investeringen in de toekomst niet meer benodigd.
Kortom met de inwerpzuil type Antwerpen bent u volledig
op de toekomst voorbereid.
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Inwerpzuil dummy
KLEIN VOLUMEFRACTIE
Wanneer u een fractie in wilt zamelen waarvan het volume te beperkt is voor een ondergrondse container, dan is er de Antwerpen zuil
dummy. Deze dummy heeft exact dezelfde
uitstraling als de zuil voor de ondergrondse
container. Binnenin de dummy kan een 240 liter Kliko worden geplaatst. Hierdoor wordt de
inzameling van de fractie met een standaard
huisvuilwagen mogelijk.
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TOEGANG
De Antwerpen zuil dummy kan vrij toegankelijk
zijn of met toegangselektronica uitgerust worden. Door toegangselektronica toe te passen
voorkomt u dat ongenode gasten ook gebruik
maken van de inwerpmogelijkheid. Tevens
kunt u de vullingsgraad bijhouden via het webbased software programma Klikotronics. Voor
meer informatie hierover verwijzen wij u door
naar onze brochure Klikotronics toegangselektronica.

Inwerpzuil Antwerpen dummy

IN DE PRAKTIJK
De gemeente is gebruiker van de inwerpzuil type Antwerpen. Het principe van een dubbelvolume storting in
één compacte zuil, met een esthetisch goede uitstraling is voor vele gemeenten dé uitkomst in de (historische) binnenstad. Hier maken vaak zowel horeca als burgers gebruik van dezelfde ondergrondse container.
Ieder met hun eigen inwerpvolume. Voor de burger is dit een klein volume (en gratis) en voor de horeca is dit
een groot volume en wordt er een tarief per storting berekend.
Door deze toepassing verminderd het aantal transport beweging drastisch. De gelden van de stortingen vanuit de horeca worden met de commerciële contracthouders automatisch verrekend, terwijl er door slechts
één partij wordt ingezameld. Een optimale samenwerking tussen techniek en transport.
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Eurobins Belgium B.V.B.A.
Kielsbroek 4-bus 27
2020 Antwerpen
+32-03-2385039
www.kliko.be
Waste Technology Service B.V.
Standaardruiter 36
3905 PZ Veenendaal
+31-(0)318-559394
www.kliko.nl
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