
Monitorovanie odpadu 
Smart senzormi
Mnoho zvozových spoločností organizuje zvoz odpadu periodicky podľa vopred stanovených zvozových 
trasách. Pre efektívny zvoz odpadu chýbajú operátorovi pribežné informácie o zaplnení kontajnerov na 
základe, ktorých by vedel flexibilne vybrať len plné kontajnery a naplánovať najrýchlejšiu trasu na ich zvoz. 

Sensoneo riešenie ponúka zvozovým spoločnostiam práve dáta o zaplnenosti kontajnerov prostredníctvom 
senzorov umietnených v kontajneroch, ktoré meraju naplnenosť niekoľkokrát denne. Sensoneo senzory 
samo vyrába a sú schopné monitorovať akýkoľvek druh odpadu v nádobách rôznych typov a veľkostí. S 
dátami operátor pracuje v našom softwari, ktorý mu uľahčuje každodenné riadenie. Občania majú prístup 
k  dátam o naplnenosti cez Citizen App, mobilnú aplikáciu dostupnú zadarmo. 

420 podzemných kontejnerov v Prahe

Mesto Praha si Sensoneo oslovilo na jar 2019 so záujmom 
o optimalizáciu zvozu 420 podzemných kontajnerov na 
separovaný odpad. Hlavným cieľom pilotného projektu je 
vytvorenie efektívneho nástroja na monitorovanie zaplnenia a 
stavu podzemných kontajnerov.

Mesto Nitra ušetrilo 30% nákladov

Mesto Nitra zaviedlo Sensoneo riešenie pre monitorovanie 
odpadu ako prvé už v roku 2014. Zavedenie riešenia mesto 
preslávilo ako progresívne a dokonca získalo aj ocenenie 
Inovatívny čin roka od MH SR a Microsoft Awards v kategórii 
Verejná správa. Dnes nástroje od Sensoneo pomáhajú Nitre 
optimalizovať správu 500 kontajnerov.

Tekosu pomáhame efektívnejšie zvážať 
odpad v 24 obciach

Spoločnosť TEKOS spravuje odpad v 24 obciach na západe 
Slovenska a dokázala zefektívniť svoju prevádzku vďaka mon-
itorovaniu skleneného odpadu, ktorá im umožnila organizovať 
zvoz odpadu na základe dát zo Sensoneo senzorov.



Smart senzory
Sensoneo vyrába 2 typy ultrazvukových senzorov, ktoré sú schopné 
monitorovať akýkoľvek typ odpadu v kontajneroch rôznych typov 
a veľkostí (nadzemné, polopodzemné, podzemné, plastové, 
kovové…). Senzory sú robustné, vodotesné a nárazuvzdorné, aby 
vydržali drsné podmienky v kontajneroch. Niekoľkokrát denne 
merajú naplnenosť kontajnera a posielajú aktualizované informácie 
do webovej aplikácie pre operátora prostredníctvom internetu vecí 
a/alebo cez GPRS.

Okrem naplnenosti poskytujú informáciu o teplote, GPS pozíciu, 
upozornia na požiar a dokážu rozpoznať aj výsyp. Životnosť 
senzorov je 10 rokov a fungujú v teplotnom rozmedzí - 30 ° C až 70 
° C. Vymeniteľná batéria vydrží aj niekoľko rokov.

Webová aplikácia pre operátora
Smart Waste Management System

Webová aplikácia umožňuje zákazníkom konfigurovať, monitorovať a riadiť 
každodennú agendu správy odpadov. Všetky monitorované kontajnery 
vidíte na mape vrátane detailov o kapacite, type odpadu, poslednom 
meraní, GPS pozícii, poslednom zvoze a ďalšie. Aplikácia umožňuje 
operátorovi riadiť každodenné úlohy ako plánovanie zvozu, riešenie 
sťažností od občanov, monitorovanie aktuálneho zaplnenia kontajnerov, 
hlásenia o prevrátení kontajnera alebo požiaru. 

Na základe historických meraní dokáže aplikácia predpovedať naplnenie 
kontajnera a operátor tak môže plánovať zvoz v predstihu na základe 
predpovede.

Mobilná aplikácia pre občanov
Citizen App

Občania majú prístup k dátam zo Sensoneo senzorov prostredníctvom 
voľne dostupnej mobilnej aplikácie pre občana. Mobilná aplikácia 
informuje občanov o úrovni zaplnenia v monitorovaných kontajnerov 
a umožňuje im nájsť najbližší voľný kontajner pre konkrétny typ 
odpadu vrátane navigácie k nemu. Zároveň vďaka jednoduchému 
nahlasovaniu problémov (poškodený alebo preplnený kontajner) 
dokážú občania aktívne prispievať k čistejším a bezpečnejším uliciam. 

Aplikácia je dostupná pre Android a iOS.
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