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ECOMOBILE – SISTEM AUTOMATIC 
DE IDENTIFICARE A PUBELELOR DE 
DEȘEURI

EcoMobile reprezintă o soluție IT pentru companiile de 
gestionare a deșeurilor municipale. Acesta combină 
componente de hardware special create pentru instalare 
pe camioanele de colectare și o aplicație software 
orientată spre web.  Sistemul permite aplicarea modelului 
de plată în funcție de deșeurile generate (“Pay-as-you-
throw”) pentru eliminarea deșeurilor municipale pe baza 
criteriilor de volum sau masă. 

SISTEM DE IDENTIFICARE A PUBELELOR PENTRU DEȘEURI 

Identificare automată a pubelelor și containerelor pentru deșeuri 
Transfer wireless (GPRS) în timp real 
Legătură directă cu software-ul de facturare existent (ERP)
Facturare  conform volumului și numărului de goliri sau greutate 

CARACTERISTICI ESENȚIALE 
•
•
•
•
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TAG CU 
IDENTIFICARE PRIN 
RADIOFRECVENȚĂ

CUTIE CU BUTON 
MECANIC 
PENTRU 
RAPORTAREA 
ANOMALIILOR
Permite raportarea 
simplă electronică  a 
diverselor tipuri de 
anomalii, cele mai 
comune în eliminarea 
deșeurilor. 

UNITATE DE 
CONTROL 
Controlează operarea 
antenelor cu identificare 
prin radiofrecvență, 
echipamentului de 
semnalizare, cutiilor cu 
butoane mecanice și 
senzorilor.  

ECHIPAMENT DE 
SEMNALIZARE 
AUDIO ȘI 
VIZUAL
Alertează lucrătorii cu 
semnale care corespund 
evenimentelor specifice. 

SENZORI 
Folosiți pentru 
detectarea pubelelor și 
containerelor  pe 
elevator și poziția  
elevatorului. 

ANTENE CU IDENTIFICARE 
PRIN RADIOFRECVENȚĂ
Tag-uri cu identificare prin radiofrecvență 
cu citire automată  în pubelele și 
containerele pentru deșeuri. 
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COMPUTER
CENTRAL 
Stochează, prelucrează 
și transferă toate datele 
la server în timp real.   

SISTEM DE IDENTIFICARE A PUBELELOR PENTRU DEȘEURI 

CUM FUNCȚIONEAZĂ SISTEMUL ?
Pubelele și containerele pentru deșeuri sunt prevăzute cu 
transpondere speciale cu identificare prin radiofrecvență (tag-
uri).  Fiecare tag are un număr unic de identificare, atribuit 
proprietarului pubelei/containerului. Procesul de identificare 
este complet automat. Antenele cu identificare prin 
radiofrecvență, montate pe un elevator hidraulic, identifică în 
mod automat un tag în momentul amplasării pubelei pe 
elevator.  Datele de identificare sunt temporizate, înregistrate în 
timp real și afișate instantaneu în aplicația software 
EcoMobile. Fluxul de informații se încheie cu transerul automat 
al tuturor datelor relevantte către software-ul ERP pentru 
facturare.  



Tag cu identificare prin 
radiofrecvență pentru pubele 
pentru deșeuri   
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COMPUTER CENTRAL 

EcoMobile combină componente hardware special 
proiectate, instalate pe vehiculul de colectare a 
deșeurilor, pentru identificarea electronică a  
pubelelor/containerelor pentru deșeuri și transferul 
wireless al datelor. Identificarea pubelelor se face 
prin citirea automată a transponderelor cu 
identificare prin radiofrecvență montate în pubele și 
containere pentru deșeuri. 

Instalat în interiorul cabinei vehiculului, computerul 
central controlează funcționarea generală a întregului 
sistem și permite stocarea, prelucrarea și transferul 
wireless al datelor (GPRS) în timp real. Acesta primește 
date de la unitatea de control, conectată cu antene, 
senzori și cutii cu butoane mecanice pentru raportarea 
anomaliilor. 

PRINCIPALELE COMPONENTE 
ALE SISTEMULUI

Interval de temperatură de 
funcționare: from -40 to +85 °C 
Afișaj LCD ecran tactil  
CPU: ARM11 700 MHz
GSM/GPRS/EDGE , GPS/GLONASS 
USB, Ethernet 10/100 MBit/s, 
CANbus,RS-232,RS-485,
RF: ISM 433 MHz
Capacitate de memorie de rezervă: 
până la 1.800.000 înregistrări  
Cititor NFC integrat pentru 
identificarea conducătorului auto 
Actualizare software OTA de la 
distanță 

REALIZAT DE ECOMOBILE

SPECIFICAȚII  
TEHNICE 
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UNITATEA DE CONTROL 

CARACTERISTICI TEHNICE 

CANbus GPRS OTA RF -30/+90

Comunicare CANbus 
între componentele 
sistemului 

Tranferul wireless al 
datelor prin GPRS în 

timp real 

OTA – actualizare 
firmware Over The Air– 
actualizare de la distanță 
a software-ului 

Comunicare prin 
radiofrecvență cu 
componentele periferice 

Toate componentele 
sistemului sunt realizate 
din materiale cu rezistență 
ridicată cu temperaturi de 
funcționare de la– 30oC la 
90oC

Instalată în partea din spate a superstructurii, 
unitatea de control comunică cu celelalte 
componente ale sistemului prin CAN bus, agregate 
și releee toate datele colectate la computerul 
central. Carcasa unității și  mufele terminale au 
nivelul de protecție IP67.

SISTEM DE IDENTIFICARE A PUBELELOR PENTRU DEȘEURI 

Clasa de protecție: IP65 
Interval de temperatură de 
funcționare: de la -40 la +85 °C 
CPU: ARM Cortex-M0 CANbus 
RS-232, RS-485, 
RF ISM 433 MHz
Actualizare software OTA  de la 
distanță

REALIZAT DE  ECOMOBILE

SPECIFICAȚII  
TEHNICE 



ANTENE CU IDENTIFICARE 
PRIN RADIOFRECVENȚĂ
Proiectate pentru instalarea pe elevatorul 
hidraulic, antenele cu identificare prin 
radiofrecvență permit citirea automată a tag-
urilor cu identificare prin radiofrecvență 
montate pe pubelele și containerele pentru 
deșeuri. Acestea sunt integrate în carcase 
robuste realizate din plastic industrial cu 
rezistență ridicată și pot fi instalate pe toate 
tipurile de superstructuri de colectare a 
deșeurilor și elevatoare hidraulice.

LĂMPI DE SEMNALIZARE 
CU LED 
Lămpile de semnalizare EcoMobile LED sunt 
special create pentru utilizare la vehiculele 
de colectarre a deșeurilor.  Carcasa robustă 
cu conectori industriali asigură fiabilitate în  
toate condițiile climatice și de lucru.

Sistemul de cântărire de bord EcoMobile  
este creat special pentru camioanele de 
colectare a deșeurilor. Acesta oferă  precizie 
de cântărire în cele mai aspre condiții 
climatice și de lucru și poate fi instalat pe 
toate tipurile de șasiu și elevatoare 
hidraulice. Sistemul constă în celule de 
încărcare instalate pe elevatorul hidraulic 
pentru cântărirea individuală a pubelelor și 
containerelor  pentru deșeuri pe șasiu 
pentru cântărirea întregii încărcături pe pe 
superstructură, electronice de cântărire 
folosite pentru calibrarea automată, tarare 
automată și comunicarea cu alte 
componente ale sistemului prin CANBus. 
Datele de cântărire sunt transferate 
wireless la server.  

SPECIFICAȚII  
TEHNICE 

Clasa de protecție: IP65 
Interval de temperatură de 
funcționare : de la -40 la +85°C 
Tipul lămpii: LED
Spectru de culori: RGB Unghi de 
vizualizare: 120 °

SPECIFICAȚII  
TEHNICE

 Clasa de protecție:
celule de încărcare: IP66, electronice: IP65 
Interval de temperatură: -30 + 80 °C
 Capacitate de cântărire (pentru cântărire 
pe elevator): 10 – 2000 kg
Eroare totală: ± 0.05 % 
Suportă conectarea cu 4 celule de 
încărcare  
CANBus, RS232
OIML R60, FM, ATEX, IECEx,
NTEP omologate

SPECIFICAȚII  
TEHNICE 

Carcasă robustă rezistentă la apă pentru 
condiții climatice și de lucru aspre  
Interval de temperatură de funcționare: 
De la -40 la +85 °C
Frecvență de citire: 134,2 kHz
Interval de citire: 3-18 cm, ajustabil 
Algoritm de protecție ARM Cortex-M0, 
CANbus, CRC-CCITT
Interval tensiune de funcționare: 9-30V DC

CÂNTĂRIRE MOBILĂ 
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CITITOR DE MÂNĂ 

Cititorul de mână EcoMobile permite citirea tag-ului cu 
identificare prin radiofrecvență de 134,2 kHz RFID și a 
codurilor de bare 1D. Poate fi actualizat cu un modul  
GPRS pentru transmiterea wireless a datelor și  GPS pentru 
etichetarea geo-locației exacte a citirilor înregistrate.  Un 
software preinstalat permite legarea valorilor codurilor de 
bare cu valorile transponderului cu identificare prin 
radiofrecvență. Cititorul este proiectat să funcționeze în 
condiții aspre de lucru și are o carcasă robustă de protecție 
împotriva apei (IP65) rezistentă la picături de până la 1,5m 
înălțime.

CARACTERISTICI ESENȚIALE 

SISTEM DE IDENTIFICARE A PUBELELOR PENTRU DEȘEURI 

ROBUSTEȚE 
Cititorul este proiectat pentru utilizare în toate condițiile climatice și de lucru – este rezistent la apă 
și rezistent la impact și căderi.  

SIMPLITATEA FOLOSIRII 
Tastatura integrată și simplificată cu taste funcționale pentru acces rapid, împreună cu software-ul de 
operare cu interfețe intuitive și suport cu limbi multiple fac acest dispozitiv facil și ușor de utilizat. 

DESIGN MODULAR 
Configurația hardware este modulară și poate fi setată conform cererilor specifice ale clientului. 
Variantele avansate ale dispozitivului includ un modul GPS integrat pentru captarea coordonatelor GPS 
pentru poziționare și un modul GPRS pentru transmiterea wireless a datelor în timp real. 

AUTONOMIE RIDICATĂ DE OPERARE 
Bateria Li-ion integrată de capacitate mare, care poate fi încărcată rapid și electronicele optimizate 
permit utilizarea continuă de până la 15 ore și 300 ore în modul stand-by. 

POLIVALENȚA APLICAȚIEI 
În plus față de tag-ul cu identificare prin radiofrecvență și citirea etichetei cu cod de bare, cititorul de 
mână EcoMobile permite o varietate de funcții suplimentare:  legarea valorilor codurilor de bare și 
cu identificare prin radiofrecvență, comunicarea wireless prin radiofrecvență cu sistemul EcoMobile  
instalat pe  camion și sistemul Waste Acces Control pe un container (colectarea datelor de eliminare 
și administrarea accesului identificării utilizatorului).  
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FUNCȚII PRINCIPALE 

CONFIRMAREA GOLIRII AUTOMATE   A 
PUBELEI ȘI  PREZENȚA SENZORILOR DE 
DETECȚIE 

TRANSFER AUTOMAT AL DATELOR CĂTRE 
SOFTWARE-UL DE FACTURARE (ERP)

TRANSFER WIRELESS AL DATELOR ÎN 
TIMP REAL 

IDENTIFICARE AUTOMATĂ 
Procesul de identificare este complet automat  și 
nu necesită niciun angajament din partea lucrătorilor. 
Așadar, nu afectează procesul de lucru obișnuit. 
Pubelele și containerele prevăzute cu tag-uri cu 
identificare prin radiofrecvență sunt identificate 
automat când sunt amplsate pe coama  elevatorului 
hidraulic. 

Sistemul folosește senzorii de proximitate pentru a detecta 
prezența unei pubele/container pe elevatorul hidraulic și 
notifică lucrătorii prin semnale audio-vizuale dacă tag-ul cu 
identificare prin radiofrecvență nu este prezent sau nu 
funcționează.  De asemenea integrați, senzorii inductivi 
monitorizează procesul de golire de la început până la final.  
Când senzorul detectează elevatorul în poziție de golire cu 
pubela pe coamă,  după identificarea de către antenele cu 
identificare prin radiofrecvență, se va inițializa transferul de 
date de identificare. 

Toate datele colectate sunt transferate automat din serverul 
EcoMobile către software-ul de facturare al clienților sau  
ERP.

Modulul GPRS integrat al computerului central 
(golirea pubelei/containerului,anomalii și 
evenimente raportate, informații de urmărire prin 
GPS, etc) transfer în timp real. 
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SISTEM DE IDENTIFICARE A PUBELELOR PENTRU DEȘEURI 

SEMNALIZARE AUDIO ȘI VIZUALĂ 
Echipamentul de semnalizare instalat în partea din spate a 
camionului pentru colectarea deșeurilor, notifică lucrătorii  
prin tipuri specifice de semnale audio-vizuale cu privire la 
evenimente particulare: Identificare tag-ului cu identificare 
prin radiofrecvență cu succes/fără succes, confirmarea 
raportării anomaliilor, proprietarul pubelei/containerului pe 
lista neagră, pubelă/container fără tag cu identificare prin 
radiofrecvență, etc.

LISTA NEAGRĂ 
Sistemul suportă transferul automat și  wireless  
al listei negre din software-ul ERP al clientului  
către computerul central EcoMobile instalat în 
cabina vehiculului de colectare a  deșeurilor zilnic. 

REPORTAREA ANOMALIILOR 
Prin acționarea butonului corespunzător de pe una 
dintre cele două cutii cu butoane mecanice instalate în 
partea din spate a superstructurii, lucrătorii pot raporta 
electronic până la 3 anomalii diferite (de exemplu, 
pubelă/container prea plin sau deșeuri inadecvate în 
pubelă/container).

CÂNTĂRIREA MOBILĂ 
Sistemul de cântărire mobilă EcoMobile permite 
cântărirea electronică automată fie a pubelelor 
individuale pentru deșeuri sau containerelor de pe 
elevator, fie a  corpului suprastructurii. 
În combinație cu sistemul de identificare a pubelelor 
EcoMobile, datele de cântărire sunt transmise 
wireless către server cu  informații de identificare 
despre proprietarul pubelei. Toate componentele 
hardware sunt proiectate special  pentru a funcționa 
în condiții climatice și de lucru dintre cele mai aspre.
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Aplicația software  EcoMobile este folosită pentru 
afișarea, administrarea și analiza datelor. Din moment 
ce este orientată spre web, permite utilizatorilor să o 
acceseze oricând, indiferent de locația lor sau de tipul 
de dispozitiv folosit, atât timp cât au conexiune la 
internet. 

AFIȘAREA ȘI ADMINISTRAREA  
DATELOR DE COLECTARE A DEȘEURILOR
Toate datele referitoare la colectarea deșeurilor și 
anomaliile raportate sunt afișate în numeroase ecrane 
personalizate și pot fi exportate în rapoarte tabelare 
(Excell, PDF...).

ÎNREGISTRĂRI ALE ANOMALIILOR 
RAPORTATE 
Toate anomaliile raportate afișate lângă 
informațiile de golire a pubelei care includ numele 
și adresa și tipul de pubelă și volumul cu 
menționarea orei. 

SINCRONIZAREA DATELOR ERP
Sistemul EcoMobile, folosind parametri și 
dinamică predefinite, sincronizează automat 
datele cu ERP sau baza de date SW a clientului. 

ÎNREGISTRĂRI PRIVIND ORELE DE 
LUCRU ALE CONDUCĂTORILOR 
AUTO 
Aplicația afișează informații despre conducătorul 
auto  în timp real și furnizează înregistrări  ale 
orelor de lucru realizate. 

APLICAȚIA CLOUD 
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Aplicația EcoMobile pentru gestionarea flotei permite urmărirea exactă prin 
satelit (GPS) a camioanelor pentru colectarea deșeurilor, oferind informații în 
timp real despre locația actuală a vehiculului, statutul motorului și viteză.  Alte 
funcții includ istoricul urmăririlor (reconstrucția traseului grafic pe hartă), date 
de urmărire CAN bus pentru monitorizarea comportamentului conducătorului  
și consumul de combustibil, monitorizarea combustibilului folosind capul de 
măsurare LLS (Senzor pentru nivelul lichidului) în rezervorul de combustibil și 
caracteristicile analitice extensive pentru compararea datelor și generarea 
rapoartelor diferite în formă grafică sau tabelară care pot fi exportate în  Excel 
sau PDF.

GESTIONAREA FLOTEI 
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BENEFICII ESENȚIALE 

PAY AS YOU THROW (PLATĂ ÎN FUNCȚIE DE DEȘEURILE GENERATE)
Folosirea sistemului de identificare a pubelei  EcoMobile permite 
aplicarea principiului de facturare “Pay As You Throw”, bazat pe 
volumul de deșeuri generat. Serviciul este taxat pe baza 
volumului pubelei și numărul de goliri sau greutate.  

SIMPLITATEA UTILIZĂRII 
Procesul de identificare este complet automat și nu necesită 
niciun angajament din partea lucrătorilor, așadar nu 
afectează procesele obișnuite de lucru. 

PERFORMANȚĂ FIABILĂ ȘI 
DURABILITATE 
Fiecare componentă a sistemului este construită pentru a oferi 
performanță maximă, fiabilitate și rezistență la condițiile climatice, 
șoc și umiditate.  Acestea pot fi instalate pe toate tipurile de 
vehicule de colectare a deșeurilor.

REDUCEREA COSTURILOR 
Urmărirea sistematică a colectării deșeurilor, mișcarea 
vehiculului și orele de muncă ale echipajului generează 
reducerea  costurilor aferente și cresc eficiența operațională și 
calitatea serviciului.  

ELIMINAREA GOLIRILOR 
NEÎNREGISTRATE 
Folosind sistemul de autorizare a senzorului automat, sistemul  
EcoMobile detectează pubelele fără  tag-uri cu identificare prin 
radiofrecvență prevăzute și notifică lucrătorii înainte ca o pubelă să 
fie golită, astfel prevenind  golirea pubelelor neînregistrate. 





REALIZAT ÎN UE 
EcoMobile a fost dezvoltat integral în Croația. Toate 
componentele hardware și software sunt dezvoltate 
în conformitate cu cele mai înalte standarde de 
calitate ale produsului și de securitate a informației.




