
ADAMBI NIVÅMÅLER
OG RUTEPLANLEGGING



ADAMBI NIVÅMÅLERE

Med en Adambi nivåmåler vil man til enhver tid 
ha kontroll over fyllingsnivåer. Adambi nivåmåler 
kan benyttes til alle typer avfall og tilpasses typen 
container eller sekk som benyttes.

Nivåmåleren har optisk laserteknologi med 4x16 
målepunkter. Derfor egner den seg like godt til mindre 
avfallscontainere som til f.eks. store nedgravde 
avfallsbrønner.

Sensoren måler fyllingsnivå flere ganger daglig og 
bruker en algoritme til å beregne volum. Fyllingsnivå blir 
kommunisert hver morgen eller dersom avfallet når en 
bestemt fyllingsgrad. 

Sensoren kan installeres i alle typer containere og tar 
høyde for alle typer sortert avfall. I tillegg har Adambi 
nivåmåler brannvarsling og temperaturmåler.

Adambi nivåmåler leveres med 5 års garanti og levetid 
på batteriet i minimum 5 år ved standard oppsett. Ved 
installasjon vil det benyttes en spesialtilpasset brakett 
som er inkludert. I tillegg er nivåmåleren vanntett 
(IP68) og tåler all slags vær. Med NB-IoT er det mulig å 
opprettholde kommunikasjon med sensoren også ved 
dårlig 4G dekning.

All data kan overføres via et åpent API. Det eksisterer 
allerede en kobling til Carrots API.
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opprettholde kommunikasjon med sensoren også ved
dårlig 4G dekning.

All data kan overføres via et åpent API. Det eksisterer
allerede en kobling til Carrots API.

Med kontroll over fyllingsgraden i containere og
avfallsbrønner har man mulighet til å effektivisere
tømmeruter. Du slipper dermed å hente avfall fra
halvtomme containere. Det bidrar også til mer
optimal planlegging av tømmeruter når man til
alle tider har kontroll over fyllingsnivåene.
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DATAHÅNDTERING

ADAMBI nivåmåler er en åpen løsning som snakker 
med andre systemer. Nivmåleren kan benyttes i en 
eksisterende ruteplanlegger eller du kan benytte 
komplett system fra oss. Uansett står du fritt til å velge 
hvilken hardware eller software du ønsker å benytte. 
ADAMBi nivåmåler overfører data via et åpent API. 

ADAMBI nivåmåler kan også benyttes uten 
ruteplanlegger hvis man kun ønsker å ha kontroll over 
fyllingsgrad i de ulike container og avfallsbrønnene. 

ADAMBI NIVMÅLER ER KOMPATIBEL MED ANDRE SYSTEM 
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ADAMBI NIVÅMÅLERE
Målinger og datahåndtering

Illustrasjon: Adambi.com

DATAHÅNDTERING
• Fyllingsgrad 

• Dager igjen til tømming* 

• Antall tømminger

• Type container

• Type fraksjon

• Koordinater i kartsystem

• Dato og tid på målinger

• Temperatur  

• Kart

• Måler-ID

• Enkel eksportering av data

* Estimert dager igjen til tømming beregnes etter en algoritme  
basert på tidligere innhentet data og fyllingsnivå. 

Adambi nivåmåler med 
integrert API til Carrot

Adambi nivåmåler passer alle typer 
containere og avfallsbrønner. 



HVORFOR BENYTTE SEG AV 
NIVÅMÅLERE OG RUTEPLANLEGGERE?

Ved å benytte nivåmålere og ruteplanleggere er det spesielt 
3 ting som trekkes frem som de største fordelene. 

BEPARELSER
Når man har kontroll over fyllingsgrad i containere og avfallsbrønner slipper man hente avfall 
fra halvtomme containere. Ved å kun hente avfall når en containere eller avfallsbrønn er full vil 
man spare drivstoff, mennesklig arbeidskraft og minske slitasje på utstyr. 

OPTIMALISERING
Ved å optimalisere rutefrekvensen 
etter fyllingsgraden på containere og 
avfallsbrønner, vil man effektivisere 
henteruter og redusere antall 
kjøretøy som er nødvendig. 

CO2 REDUKSJON
Som følge av mindre kjøring vil det 
totale CO2 utslippet til avfallsbilene 
vil redusert. Mindre trafikk på veiene 
gir også mindre slitasje og et lavere 
støynivå.
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*Illustrasjonsbilder. Avvik  kan forekomme. 



TA KONTROLL
Ved å benytte nivåmålere kan man innhente 
informasjon som hjelper til å effektivisere  
tømmerutene. Du vil slippe å hente avfall 
fra halvfulle containere.

SPAR KOSTNADER
Ved å planlegge tømmerutene etter 
fyllingsgrad kan man spare drivstoff, 
få mindre slitasje på kjøretøy og  
dermed lavere vedlikeholdskostnader. 



EFFEKTIVITET
Ved å ha kontroll på fyllingsgrad i avfallscontainerne 
kan man enkelt planlegge den mest effektive ruten 
for å hente avfall. En ruteplanlegger kan ta hensyn 
til avstander, trafikk og andre faktorer som kan 
påvirke tiden det tar å fullføre oppdraget.

VARSLER
En nivåmåler kan varsle ved 
temperaturendringer for 
å raskt oppdage brann. 



OVERVÅKING I REALTID
En ruteplanlegger kan også hjelpe til med å overvåke 
at oppdragene blir fullført som planlagt, og gi 
mulighet for å justere rutene dersom det oppstår 
problemer eller endringer i planene.

BRA FOR MILJØET
Som følge av bedre planlagt kjøring, redusert trafikk 
og kun hente når nivåmålere varsler om fulle  
containere, vil man få et lavere CO2-ustlipp. 

VARSLER
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BEDRE SERVICE
En ruteplanlegger kan hjelpe til med å sikre 
at avfallet hentes på tidspunktet som er 
avtalt med kundene, noe som kan føre til økt 
tilfredshet hos kundene.

DIGITALISERING
Ved å måle fyllingsgrad i sanntid og innhente 
informasjon i datasystemer og APPer kan alle 
få tilgang til den samme informasjon. Inn-
hentet data kan analyseres for å effektivisere 
henting av avfall og lage rapporter.


