
BRA-IN Link

Med en BRA-IN Link får du tillgång till data från äldre utrustning, 
fjärrservice och lokalisering av maskiner via GPS. Det betyder 
betydande besparingar på service och transporter - funktioner som 
normalt inte finns tillgängliga för äldre utrustning.

BRA-IN Link tillåter signaler från utrustning med gamla styrenheter.
Följande maskintyper kan anslutas: komprimatorer, balpressar, 
skruvkomprimatorer och horisontella balpressar - funktionaliteten kan 
variera.

Observera att en årlig prenumeration på SIM-kort krävs. Detta kan 
köpas separat eller ingå i ditt servicepaket.

 GPS-enhetens placering med batteribackup.

 Automatiserade upphämtningar baserade på fyllningsnivåer.

 Varningar för maskinfel via e-mail.

 Meddelanden om påfyllning beroende på veckodag.

 Intelligent helbelysningskontroll garanterar optimal fyllning.

Fördelar

Detaljer

Ta tillbaka din gamla utrustning i bruk med en 
BRA-IN Link-enhet.

Hitta dina mobila enheter med det integrerade
GPS-spårenhet.

För flera komprimatorer och annan utrustning 
får du tillgång till värdefull data via vår BRA-IN 
Webportal.

Spara pengar och uppdatera gammal utrustning med ny teknik
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BRA-IN Link
Funktioner / produkttyp

Beskrivning / produkttyp Mobila komprimatorer Skruvkomprimatorer Balpressar

GPS-lokalisering av enheten (inkl. Batteribackup) • • •

GPS-baserad geofencing (500 m) •

Meddelanden om serviceintervall (tidsbaserad) • • •

Intelligent indikator för full belysning (tar bort fel  meddelanden om påfyllning) • • •

Olika meddelanden om påfyllning beroende på veckodag. • • •

Tillgång till BRA-IN Webportal underlättar:

E-mail vid olika fyllningsnivåer • •

Enkla produktionsrapporter: Tömning / balar redo • • •

Överblick av maskinens cykler och arbetstid • • •

Alternativ:

Enkelt meddelande om påfyllning (0/100%) • • •

API-utgång för egen databas (GPS-punkter, fyllningsnivå) • • •

110/230 V AC strömförsörjning • • •

Affald Genbrug Vejle
—
Förbättrad effektivitet 
och miljöprofil

Utmaningar

Manuella bedömningar av fyllnadsnivån 
före helgen.

Slösad tid på kontinuerliga kontroller.

För mycket transport av tomt utrymme.

Stark önskan om mindre miljö påverkan.

Vald lösning

Installation av BRA-IN Link på 16 äldre 
komprimatorer.

Tillgång till realtidsfyllnadsnivå via
BRA-IN Webportal.

E-mail på önskad fyllnadsnivå.

Fördelar

Databaserade rapporter för fyllnadsnivå 
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

Krav
Kan anslutas till de flesta modeller enligt Bramidan vitlista. Standard 24V AC / DC.
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