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ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

Λύση: BEE2GREEN 
Το Έξυπνο Ασύρματο Σύστημα 
Ποτίσματος BEE2GREEN είναι μια 
ολοκληρωμένη υπηρεσία λογισμικού IoT, 

που βασίζεται στο Cloud, για 
αποτελεσματική απομακρυσμένη 
λειτουργία, αυτοματοποίηση και διαχείριση 
συστημάτων ποτίσματος - άρδευσης και 
περιβαλλοντικού ελέγχου χώρων 
πρασίνου.  
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ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

Λύση: BEE2GREEN 
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Το Έξυπνο Ασύρματο Σύστημα Ποτίσματος ΒΕΕ2GREEN καλύπτει τα πιο σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την 
καθημερινή διαχείριση και τις λειτουργίες χώρων πρασίνου 
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ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

Λύση: BEE2GREEN 
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Η λύση Bee2Green λειτουργεί με τις πιο δημοφιλείς τεχνολογίες 
επικοινωνίας IoT: M2M, LoRa, SigFox, WiFi and NB-IoT.  

Μικροί 
Κήποι 

Γήπεδα 
Γκολφ 

Ηλεκτροβαλβίδες 

Υφιστάμενα Συστήματα 
Άρδευσης με 

ηλεκτροβαλβίδες DC 

Μετρητής με Πομπό 
Παλμών (Pulse Emitter) 

Compta Bee2Bit 
Ελεγκτής 

ηλεκτροβαλβίδων (έως 4 
βαλβίδες) 

τροφοδοτούμενος από 
μπαταρία 

Lora Gateway  

(έως 15 χιλιόμετρα) 

Δημόσια 
Πάρκα Πόλης 
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ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

Λύση: BEE2GREEN 
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ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

Λύση: BEE2GREEN 
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Η σωστή χρήση των λειτουργιών του συστήματος  και ο έξυπνος  απομακρυσμένος  προγραμματισμός επιτρέπει στις πόλεις  που είναι 
υπεύθυνες για τη διαχείριση χώρων πρασίνου να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση τόσο στην κατανάλωση νερού και ενέργειας  

όσο και στη λειτουργική εξοικονόμηση που σχετίζεται με ταξίδια και κατανομή ανθρώπινων πόρων. 

Μέση εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από φορείς που χρησιμοποιούν το σύστημα 
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ΕΞΥ ΠNH 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΔΩΝ (ΑΠΛΩΝ & 
ΣΥ Μ ΠΙΕΣΗΣ)  
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ΕΞΥΠNH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΛΩΝ ΚΑΔΩΝ 

Λύση #1: Waste Hero 

Εγκατάσταση συσκευής 
ελέγχου πληρότητας 

Παρακολούθηση επιπέδων 
πλήρωσης των κάδων με χρήση 

οπτικών αισθητήρων IoT 

Χρήση Τεχνητής 
Νοημοσύνης (ΑΙ) για 

πρόβλεψη 

Οι συλλέκτες απορριμμάτων 
ειδοποιούνται εκ των προτέρων 
για τη συλλογή κάδων όταν οι 

κάδοι είναι πλήρεις 

Συλλογή απορριμμάτων  

με βάση τις  
πραγματικές ανάγκες 

Μειωμένο κόστος για 
υπερχείλιση κάδων 
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ΕΞΥΠNH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΛΩΝ ΚΑΔΩΝ 

Λύση #1: Waste Hero 

Η πληρέστερη 
τεχνολογικά στην 
αγορά, συσκευή 

ελέγχου πληρότητας 
κάδου 
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ΕΞΥΠNH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΛΩΝ ΚΑΔΩΝ 

Λύση #1: Waste Hero 

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
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ΕΞΥΠNH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΔΩΝ (ΑΠΛΩΝ & ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ) 
Λύση #2 | Κάδοι: CleanCUBE 

ΕΞΥΠΝΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Το CleanCUBE είναι ένας ηλιακός συμπιεστής 
απορριμμάτων που μπορεί να χωρέσει έως και 
5 φορές περισσότερα απορρίμματα σε 
σύγκριση με τους κάδους χωρίς συμπίεση, 
μειώνοντας τη συχνότητα συλλογής έως και 
80%. 

 
Είναι συμβατός με τυποποιημένους κάδους 
120L και 240L για εύκολη και ασφαλή 
αφαίρεση σκουπιδιών και μεταδίδει 
πληροφορίες, που συλλέγει, σε πραγματικό 
χρόνο μέσω ασύρματης μετάδοσης στο 
CleanCityNetworks, την cloud πλατφόρμα 
παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων. 
 
Στη λύση  CleanCUBE μπορεί προαιρετικά να 
συμπεριληφθούν επιπρόσθετες δυνατότητες, 
όπως γραφικά στις επιφάνειες των κάδων, 
διαφημιστικά πάνελ, βραχίονας στήριξης, 
τασάκι και WiFi router. 
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ΕΞΥΠNH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΔΩΝ (ΑΠΛΩΝ & ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ) 
Λύση #2 | Κάδοι: CleanCUBE 
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ΕΞΥΠNH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΔΩΝ (ΑΠΛΩΝ & ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ) 
Λύση #2 | Κάδοι: CleanCUBE 
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ΕΞΥΠNH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΔΩΝ (ΑΠΛΩΝ & ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ) 
Λύση #2 | Αισθητήρας: CleanFLEX 

Το CleanFLEX είναι ένας ασύρματος αισθητήρας 
στάθμης πλήρωσης υπερήχων που 
παρακολουθεί με ασφάλεια το επίπεδο 
πλήρωσης ενός κάδου και στέλνει δεδομένα σε 
πραγματικό χρόνο στην CleanCityNetworks, 
την cloud πλατφόρμα παρακολούθησης και 
ανάλυσης δεδομένων. 
 

Το CleanFLEX μπορεί εύκολα να συνδεθεί σε 
οποιονδήποτε τύπο δοχείου ή δεξαμενής για την 
παρακολούθηση οποιουδήποτε τύπου 
απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένων στερεών 
και υγρών. Μαζί με την πλατφόρμα cloud, το 
CleanFLEX δίνει τη δυνατότητα στις πόλεις και 
στις εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων να 
αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της συλλογής 
απορριμμάτων έως και 50%. 
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Δυνατότητες κεραιών 

ΕΞΥΠNH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΔΩΝ (ΑΠΛΩΝ & ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ) 
Λύση #2 | Αισθητήρας: CleanFLEX 

Δυνατότητες διασύνδεσης Δυνατότητες υποστηρίγματος 
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ΕΞΥΠNH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΔΩΝ (ΑΠΛΩΝ & ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ) 
Λύση #2 | Πλατφόρμα: CleanFLEX 

Το CleanCityNetworks (CCN) είναι η πλατφόρμα 
διαχείρισης απορριμμάτων που διασυνδέεις όλες τις 
λύσεις. Το CCN παρέχει το περιβάλλον 
παρακολούθησης, τον έξυπνο πίνακα ελέγχου 
(smart dashboard), τα αναλυτικά στοιχεία και το 
κέντρο ελέγχου σε ένα ολοκληρωμένο και απλό 
περιβάλλον χρήσης. 
 

Το CCN αποτελεί cloud διαδικτυακή εφαρμογή που 
είναι διαθέσιμη οπουδήποτε είναι διαθέσιμο ένα 
σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης και μια σύνδεση 
στο Διαδίκτυο. Παρέχει απόλυτο έλεγχο και εικόνα 
για τις εργασίες διαχείρισης απορριμμάτων και έχει 
αποδεδειγμένα οφέλη μείωσης κόστους σε όλους 
τους τομείς σχετικής λειτουργίας. 
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ΕΞΥΠNH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΔΩΝ (ΑΠΛΩΝ & ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ) 
Λύση #2 | Πλατφόρμα: CleanFLEX 

Συνολική παρακολούθηση της 
λειτουργίας διαχείρισης 
απορριμμάτων 
Με χρήση του CCN, μπορείτε να 
παρακολουθείτε όλους τους κάδους σας, 
να παρακολουθείτε τα επίπεδα και το 
ιστορικό επιπέδου γεμίσματος, να 
βελτιστοποιείτε τις διαδρομές συλλογής, 
να ελέγχετε τα επίπεδα της μπαταρίας, 
τις γεωγραφικές τοποθεσίες, το ιστορικό 
συλλογής, την κατάσταση υπερχείλισης, 
τους χρόνους απόκρισης, τα συμβάντα 
πυρκαγιάς και άλλα. 

Ενεργή συνεχής πληροφόρηση 
Απόδοση και αποδοτικότητα συλλογής, 
συχνότητα υπερχείλισης, παραγωγή 
απορριμμάτων, μερικές βέλτιστες 
συλλογές και πιο ολοκληρωμένες 
αναφορές για να σας βοηθήσουμε να 
κατανοήσετε τις λειτουργίες σας και να 
εντοπίσετε περιοχές που μπορούν να 
βελτιωθούν. 

Προγνωστική ανάλυση 
Καθώς συλλέγονται δεδομένα, ο 
αυτόματος αλγόριθμος μάθησης θα 
μαθαίνει ‘έξυπνα’ από τα ‘μοτίβα’ 
δημιουργίας απορριμμάτων για να σας 
επιτρέπει να δείτε την κατάστασή σας 
έως και 24 ώρες στο μέλλον. Αυτό σας 
επιτρέπει να βελτιστοποιήσετε τις 
διαδρομές συλλογής σας και να 
δημιουργήσετε πιο αποτελεσματικές 
διαδρομές, σε αντίθεση με την χρήση 
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. 

Καθολική προσβασιμότητα 
Το CCN είναι μια cloud υπηρεσία και 
είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε 
συσκευή με πρόγραμμα περιήγησης στο 
Διαδίκτυο. Βελτιστοποιημένο για 
επιτραπέζιους υπολογιστές, κινητές 
συσκευές και συσκευές tablet, το CCN 
είναι προσβάσιμο οπουδήποτε, ανά 
πάσα στιγμή. Δεν απαιτείται ειδικό 
λογισμικό, καμία λήψη ή εγκατάσταση, 
απλώς συνδεθείτε και κάνετε χρήση. 
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ΕΞΥΠNH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΔΩΝ (ΑΠΛΩΝ & ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ) 
Λύση #2 | Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Απορριμματοφόρων: CCNx 

Το CCNx είναι η απόλυτη λύση Διαχείρισης Στόλου (ΔΣ) για οποιοδήποτε μέγεθος στόλου. Ως μια πλήρως 
ολοκληρωμένη επέκταση του CCN, το CCNx μπορεί να αξιοποιήσει τα δεδομένα και τα ισχυρά αναλυτικά στοιχεία 
της τρέχουσας λειτουργίας διαχείρισης απορριμμάτων μέσω του CCN και να μετατρέψει τις μη αυτόματες 
προγραμματισμένες διαδρομές σας σε πλήρως βελτιστοποιημένες διαδρομές χρησιμοποιώντας ειδικούς 
αλγόριθμους αυτόματης μάθησης. Αυτό σημαίνει ότι οι λειτουργίες σας όχι μόνο θα βελτιστοποιηθούν άμεσα, αλλά 
θα συνεχίσουν να γίνονται πιο αποδοτικές με την πάροδο του χρόνου! 
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ΕΞΥΠNH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΔΩΝ (ΑΠΛΩΝ & ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ)  
Λύση #2 | Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Απορριματοφόρων: CCNx 

Ενσωμάτωση εξοπλισμού και 
υλικών 
Το CCNx είναι μια εκτεταμένη έκδοση 
του CleanCityNetworks για χρήστες που 
χρειάζονται δυνατότητες διαχείρισης 
στόλου.  
Ενσωματώνει το CleanTRACK Module 

(CTM) και το λογισμικό / εφαρμογή για 
την παροχή παρακολούθησης, 
ανάλυσης και διαχείρισης εξοπλισμού 
και υλικών σε πραγματικό χρόνο. 

Προηγμένες δυνατότητες ΔΣ* 
Παρακολουθήστε τις καταστάσεις του 
οχήματος, ελέγξτε τους 
προγραμματισμένους χρόνους 
περισυλλογής, παρακολουθήστε τη 
συμπεριφορά του οδηγού και την 
κατανάλωση καυσίμου και δώστε στους 
οδηγούς πρόσβαση σε εργαλεία 
αναφοράς μέσα από μια ολοκληρωμένη 
και ειδικά σχεδιασμένη λύση ΔΣ. 

Αυτοματοποιημένη 

βελτιστοποίηση διαδρομής 
Η βελτιστοποίηση διαδρομής με ένα κλικ 
στο CCNx απλοποιεί τις λειτουργίες σας, 
ενώ μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα 
χρησιμοποιώντας τους προηγμένους 
αλγόριθμους του. Αυτές οι βελτιστοποιη-

μένες διαδρομές λαμβάνονται από όλες 
τις υποδομές/ προγράμματα οδήγησης 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή CCNx, 
διαθέσιμη σε όλες τις μεγάλες 
πλατφόρμες για κινητά και 
ενημερώνονται συνεχώς δυναμικά. 

Συμβουλευτικές & αναλυτικές 
αναφορές 

Το CCNx περιλαμβάνει επίσης 
ειδικές αναλύσεις από την ομάδα 
Ecube Labs για προσαρμοσμένες 
προτάσεις βελτίωσης στις 
συνολικές λειτουργίες σας, από 
την τοποθεσία τοποθέτησης κάδου 
και τη διανομή έως τα 
προγράμματα συλλογής και τη 
χρήση του στόλου. 

*ΔΣ=Διαχείριση Στόλου 
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Γω ν ιές Υ πόγ ε ιας Αν ακύκλ ω σης  
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Μία γωνία υπόγειας ανακύκλωσης αποτελείτε συνήθως από τρεις ή τέσσερις κάδους 

Πχ. Μπλε για γυαλί, πλαστικό, χαρτί, μέταλλο.  Καφέ για βιοαπόβλητα, Πράσινος για σύμμεικτα απορρίμματα)  
 

Γ ω ν ι έ ς  Υ π ό γ ε ι α ς  Α να κ ύ κ λω ση ς  
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Γ ω ν ι έ ς  Υ π ό γ ε ι α ς  Α να κ ύ κ λω ση ς  
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Περιλαμβάνει 
• Αποθηκευτική χωρητ. 3m³ 

• προστατευτικό υπόγειο φρεάτιο πλήρως στεγανό 

• πλαστικό κάδο, ολόσωμης κατασκευής με πλήρως στεγανό πυθμένα, συνολικού καθαρού βάρους 118kg περίπου 

• δύο πλευρικούς πείρους οι οποίοι προσαρμόζονται στους πλευρικούς βραχίονες του ανυψωτικού μηχανισμού για την 
εκκένωσή του  

• πλατφόρμα πεζοδρόμου με αντοχή φορτίου 650kg/m²  (για το υπόγειο τμήμα) με την απαιτούμενη στεγανότητα κατά των 
οσμών και των βρόχινων νερών 

• ασύρματος αισθητήρας μέτρησης στάθμης πλήρωσης που θα συνοδεύεται από μια εφαρμογή λειτουργίας συστήματος 
μετάδοσης μετρήσεων και λογισμικού (Software) για την διαχείριση των δεδομένων 

• Κλειδαριά 

 

 1. Υπέργειος πύργος εισαγωγής  
2. Ανοιγοκλειόμενη πλατφόρμα πεζοδρόμου  

3. Διάταξη κλειδώματος πλατφόρμας πεζοδρόμου  

4. Μεντεσέδες περιστροφής πλατφόρμας πεζοδρόμου  

5. Αεροελατήρια 

6. Υπόγειος πλαστικός κάδος απορριμμάτων  

7. Πλευρικοί πείροι ανάρτησης από ανυψωτικό μηχανισμό  

8. Περιστρεφόμενο “φτερό” ανάρτησης από γερανό  

9. Υπόγειο φρεάτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα 

 

ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΚΑΔΟΣ 
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         Οι υπόγειοι κάδοι συνεργάζονται με κλασσικού τύπου 2αξονικά ή 3αξονικά απορριμματοφόρα τύπου «πρέσας» με 
εγκατάσταση στην οροφή ενός υδραυλικού γερανού τύπου «παπαγάλου» με απλό γάντζο που χρησιμεύει για την 
εξαγωγή του κάδου από το υπόγειο φρεάτιο και την προσαρμογή του στον ανυψωτικό μηχανισμό (τοποθέτηση των 
πλευρικών πείρων του κάδου στους πλευρικούς βραχίονες του ανυψωτικού μηχανισμού) ώστε να εξασφαλισθεί η 
ανατροπή του μέσα στην χοάνη του απορριμματοφόρου 

 

          Το συνολικό βάρος του υδραυλικού γερανού μαζί με όλα τα λειτουργικά του όργανα είναι περίπου 500-600kg 

Χαρακτηριστικά 
1. Πυλώνας έδρασης περιορισμένου ύψους ο οποίος δύναται να 
στερεωθεί με ασφάλεια πάνω στην οροφή της κιβωτάμαξας του 
απορριμματοφόρου.  

2. Ο πυλώνας έχει περιστροφή κατά κατακόρυφο άξονα 360º.  
3. Υδραυλικός αρθρωτός βραχίονας γερανού με οριζόντια προβολή 
έως 6800mm και κατάλληλης ανυψωτικής ικανότητας. 
4. Στο άκρο του ο βραχίονας φέρει διάταξη για προσαρμογή αλυσίδας 
με απλό γάντζο για τον χειρισμό των υπόγειων κάδων. 
5. Ο χειρισμός κινήσεων του γερανού εξασφαλίζεται μέσω ασύρματου 
χειριστηρίου. 

ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 
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ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
Λύση: BEE2WASTE 

Από την ‘παραγωγή’ απορριμμάτων μέχρι τον τελικό 
προορισμό τους, το BEE2WASTE αποτελεί την πιο 
ολοκληρωμένη λύση λογισμικού για τη λειτουργία, την 
παρακολούθηση, τη βελτιστοποίηση, τον έλεγχο και τις 
αναφορές σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας περισυλλογής 
και επεξεργασίας τους. 
 
Το BEE2WASTE παρέχεται με το μοντέλο “Λογισμικό ως 
Υπηρεσία” (Software as a Service – SaaS) και είναι πολύ 
εύκολο να διασυνδεθεί με άλλα συστήματα που αποτελούν 
μέρος της διαδικασίας συλλογής απορριμμάτων καθώς και 
με συσκευές και αισθητήρες όλων των τεχνολογιών 
επικοινωνίας (M2M, IoT-NB, LoRa, SigFox κ.λπ.), 
παρέχοντας τη μέγιστη ευελιξία ολοκλήρωσης. 
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ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

Λύση: BEE2FIREDETECTION 

Η έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς είναι ζωτικής σημασίας για 
τον περιορισμό των ζημιών και την αποφυγή ολικής 
καταστροφής. 
 

Το σύστημα Bee2FireDetection λειτουργεί 365 ημέρες / 
χρόνο x 24 ώρες / ημέρα και ανιχνεύει αυτόματα πυρκαγιές 
στο αρχικό στάδιο εκδήλωσής τους, σε αποστάσεις άνω 
των 15 χιλιομέτρων, υποστηρίζοντας έτσι τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, επιτρέποντας την ταχεία ανταπόκριση 
πυρόσβεσης και συνδράμοντας τις επιχειρήσεις των 
ομάδων πυρόσβεσης. Επιπλέον βοηθά πριν και μετά τα 
περιστατικά πυρκαγιάς, καλύπτοντας αναλύσεις κινδύνου 
και παρακολούθηση.  
 

Οι δραστηριότητες δασικής παραγωγής επωφελούνται 
επίσης από τα δεδομένα που συλλέγονται για την 
αξιολόγηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των 
καλλιεργειών. 
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