
BRA-IN Control Unit

Alla nya komprimatorer levereras som standard med BRA-IN-styr- 
och kommunikationsenhet. Det säkerställer maximal driftsäkerhet 
och maximerar komprimatorens kapacitet. Detta sker med lägsta 
möjliga energiförbrukning till förmån för din ekonomi och miljön. 

Du kan ställa in automatiska upphämtningar beroende på 
fyllnadsnivåer, service via fjärrsupport och samtidigt ger det åtkomst 
till vår BRA-IN webbportal.

Villkoret för våra digitala tjänster är att dina enheter är anslutna, 
antingen separat via en årlig prenumeration eller som en del av ditt 
serviceavtal. 

Fördelar

Detaljer

Spåra dina tömnings- och fyllndasnivåer 
för en eller flera maskiner för att optimera 
produktionen.

Se fyllnadsnivåer för varje maskin över tid för att 
optimera transporter

Valfritt köp av tjänster från vårt skickliga after-
sales team.

BRA-IN-styrenhet ger optimal användning

 Bättre komprimering via ett optimeringsprogram.

 Anti-blockeringsprogram minimerar falska ”maskin full” 
meddelanden.

 Energibesparande funktion vid låg fyllnadsnivå.

 Insamling av fullständiga meddelanden och annan relevant
produktionsdata.

 Automatisk beställning för tömning möjlig.

Re
v.

 3
1-
01
-2
02
2



“

BRA-IN Control Unit
Funktioner / produkttyp

Beskrivning / produkttyp Mobila komprimatorer

Bättre komprimering via ett optimeringsprogram    •

Anti-blockeringsprogram minimerar falska  meddelanden om fyllnadsnivå •

Energibesparande funktion vid låg fyllningsnivå •

Funktionen mot läckage förhindrar oljeutsläpp •

Insamling av fullständiga meddelanden och annan relevant produktionsdata •

Inga servicesamtal krävs för enkla fel, felhantering online via Service Center •

Meddelanden vid produktionsuppdelning •

Möjlighet att stanna pressplattan längst fram för enklare tömning •

Tillgänglig tidsbestämd användaråtkomst •

Tillgänglig automatisk beställning för tömning •

Affald Genbrug Vejle
—
Förbättrad effektivitet 
och miljöprofil

Utmaningar

Manuella bedömningar av fyllnadsgrad 
före helgen.

Slösad tid på kontinuerliga kontroller.

För mycket transporter av halvtomma 
containers.

Stark önskan om mindre miljö.

Valt lösning

Inköp av 9 komprimatorer med BRA-IN 
styrenhet.

Tillgång till realtidsfyllnadsnivå via
BRA-IN Webportal.

E-mail vid önskad fyllnadsnivå .

Fördelar

Databaserade rapporter för fyllnadsnivåer 
betyder 15% mindre transport.

Betydande mindre tidsförbrukning före 
helgen.

Miljöpåverkan minskad med upp till 15%.

Tidigare ägnade våra anställda mycket tid åt att uppskatta komprimatorernas 
fyllnadsgrad före helgen, nu vet vi fyllnadsgraden innan vi tömmer dem - vilket 
kan observeras direkt på BRA-IN Webbportalen. Vi har sparat mer än 15% sedan vi 
implementerade den nya tekniken från Bramidan . Både vår äldre utrustning som har 
uppdaterats och de nya maskinerna vi har skaffat innebär en betydande förbättrad 
effektivitet. Ett litet men viktigt steg som säkerställer våra användares bästa 
möjligheter för en effektivare återvinning här i kommunen”.

Henrik, Team Leader / Affald Genbrug Vejle
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