
Kontejner sistem 2300

The original.

Kontejner sistem 2300

Gravity-lock-sistem 2300 iz SUDHAUS-a.
Inteligenten način za zaščito kontejnerja pred 
nezaželjenim vnosom smeti.

Inteligenten ključavniški sistem 2300 je samo ena od
številnih SUDHAUS inovacij. 
Posebej na področju ključavniških naprav ima SUDHAUS 
veliko znanja, izkušenj, kompetenc in prepričljive 
kvalitete v razvoju, konstrukciji, dizajnu in 
funkcionalnosti. Vse to naredi SUDHAUS za zanesljivega
partnerja za kupca.

Novi problemi so vedno izziv za nas.

                      Uvoznik in ditributer:
PTK, Tilen Kokelj,s .p

        Miševa ulica 8
           SI – 1230 Domžale

 Telefon: 041 305 777
e-mail: info@ptk.si

Internet: http://www.ptk.si

Inteligenten gravity lock sistem iz SUDHAUS-a 
(Pat. Pend.) ščiti različne kontejnerje pred 
nedovoljenim dostopom. 

Kot ključavnica za kontejnerje sistem 2300 pomaga, 
da lahko samo uporabniki odklepajo kontejner in ga 
polnijo. Ključavnica se avtomatsko odpre, ko se  
kontejner prazni v kamion.

Ključavnica se zaklene avtomatsko, tako da neza-
željene smeti nimajo možnosti, da bi jih kdo vrgel v 
kontejner. Nepooblaščena uporaba izključena. Avto-  
matsko odpiranje vključeno.



ENOSTAVNO PRAZNJENJE 
Pri praznjenju se ključavnica odklene sama  
avtomatsko s pomočjo gravitacije, ko se kontejner 
nagne naprej. Praktična funkcionalnost je prikazana 
tukaj.

Če se kontejner prevrne
v nevihti ali zaradi 
vandalizma, pokrov  
še vedno ostane zaprt 
(če je bil pred tem 
zaprt).

VSESTRANSKA UPORABA 
Primer
•  Kontejnerji v skladu z EN 840-1
•   Kontejnerji za injekcije in obveze v zdravstvenem 

in medicinskem okolju. 
•   Kontejnerji za zbiranje baterij v javnih zgradbah.

 

•   Kontejnerji za zbiranje oljnih odpadkov obrti in  
industriji. 

•   Vmesno skladiščenje zaupnega odpadnega pisarniškega  
materiala v pisarnah. 

in nenazadnje.... 
kjer morajo biti stvari varovane pred nepooblaščenim 
vdorom vandalizma. 

SUDHAUS 
Kontejner sistem 2300 

ZAGOTOVLJENO varovanje
Nič se ne more zgoditi. To 
garantira SUDHAUS kvaliteta.
Vsekakor se lahko z notranje strani 
kontejner z lahkoto in hitro odpre 
brez ključa-v primeru, če se  
otrok zapre v kontejner. 
     

MONTAŽA BREZ PROBLEMA 
Nastavi šablono, nastavi ključavnico, privij z vijaki-narejeno!
Uporabnik dobi kompletna in jasna navodila skupaj s
ključavnico.

  
NEPOOBLAŠČENO

ODLAGANJE    
     Mimoidoči ne morejo vreči 

karkoli v kontejner. 
Sosedje ne morejo 

uporabiti 
kontejnerja, ki je

varovan z 2300, 
ko je njihov 

kontejner že
     poln. 

al

PREDNOSTI 
Uporaba ključavnice za kontejner ima več prednosti za
uporabnika: Začita pred nedovoljenim vnosom smeti in 
s tem prihranek odvoza.
Odvažanje: Praznenje je enostavno, saj se pokrov   
avtomatsko odpre v kamionu. 
Boljši servis uporabnikom in večja  učinkovitost.  
 
Skupnosti: Razvoj skupnega zavedanja za 
okoljsko problematiko. Manj napora za čiščenje ulic  
(smeti se ne razsipavajo iz kontejnerja v primeru   
neurja ali vandalizma).

S KLJUČEM
Cilinder ključavnice je narejen z več kot 200 različnimi 
ključi. Sistem ima tudi univerzalni ključ za kontrolo 
vsebine kontejnerja. 


