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CARACTERISTICI QUANTUM DE EXTERIOR 

QUANTUMSOLUŢII DE COLECTARE A RECIPIENTELOR

Tehnologie de reciclare prin distribuire inversă 

 

 
 

 

 

 

FLEX ULTRA HDS QUANTUM

PLASTIC ȘI DOZE

Modelul de automat reversibil Quantum Outdoor de la Envipco este
dedicat centrelor de returnare mai mari, cum ar fi supermarket-uri mari,
hipermarketuri şi centre de colectare și returnare.

•Alimentare în vrac inovativă  

•> 100 recipiente procesate pe 
minut 

•Flexibil, mare capacitate de 
stocare a materialului compactat 
cu design separator pentru a 
asigura umplerea optimă 

•Recunoaştere avansată – material, 
formă, dimensiune şi greutate 

•Auto-diagnosticare avansată, 
auto-curăţare şi auto-recuperare 

•Ambalare personalizată

•Opţiuni complete de marketing 
digital 



SPECIFICAŢII QUANTUM EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

     

 

 

3460mm
136"

2800mm
110"

7200mm
284"

* Calculată cu recipiente de aluminiu și sticlă de 355 ml (12oz), și recipiente PET de 500ml (16,9oz). REV C 032020

www.envipco.com
Printed on Recycled Paper, using 100% Post-Consumer Waste.

Performanţa 
• 100 recipiente pe minut 

Dimensiunea recipientelor 
• Recipiente din plastic de până la 3 litri 
• Doze de aluminiu de până la 1 litru 
• Nu este destinat pentru sticlă, dar respinge sticla fără să o 

spargă 

Capacitatea de stocare* 
• Doze de aluminiu: până la 5000 în fiecare container (x4) 

cu nivelare automată 
• Sticle de plastic: până la 1750 în fiecare container (x4) cu 

nivelare automată 
• Opţiuni flexibile de stocare până la 30000 de doze şi 

20000 sticle de plastic (2 containere pentru plastic) 

Densificare 
• Doze aplatizate cu compactorul brevetat Wave 
• Sticle de plastic perforate şi aplatizate cu compactorul 

brevetat PinPet 

Identificarea recipientelor 
• Camere ultrarapide pentru citirea codurilor de bare 
• Măsurarea dimensiunilor pe baza camerei şi controlul 

garanţiei 
• Senzori de metal 
• Respinge recipientele care conţin lichid şi cele din sticlă 
• Precizie mare şi sortare prin jet de aer a fracțiilor de plastic 

şi metal 
• Tehnologie avansată de prevenire a fraudei 

Comunicaţii şi managementul datelor 
• Computer performant Linux cu UPS 
• Internet şi interfeţe LAN 
• Portal enVision de raportare la distanţă şi mentenanţă 

software
• Autodiagnostic şi auto-recuperare avansate 

Interfaţa de utilizare
• Tavă de alimentare în vrac şi respingere intuitivă 
• Ecran tactil color LCD 17” de înaltă rezoluţie 
• Termoimprimantă cu dropbox şi cititor opţional de 

carduri 
• Marketing digital cuprinzător, opţiuni de plată şi 

recompense 
• Conform cu ghidurile privind accesibilitatea 

Carcasă 
• Design modular cu corp principal plus copuri 

compactoare  
• Strat de finisaj electrostatic durabil 
• Picioare de montaj reglabile cu plăcuţe de sol 

Aparatul 
• Dimensiuni: 2800mm Î x 7200mm l x 3460mm A cu 

acoperiş (110” Î x 284” l x 136”A) 
• Amprenta la sol: 720 cm l x 300 cm 
• Greutatea: aprox. 3500 kg 

Dotări opţionale 
• Compactor suplimentar şi corp de stocare 

pentru plastic 
• Alarmă digitală, sonoră sau vizuală 
• Colantare personalizabilă 

Instalaţia electrică/ pneumatică 
• trei faze, 400V, 25A, 50 Hz (IEC 

603093P+N+E, 6h, fişă 32A) 

Mediu 
• -20°C – 35°C (23°F – 95°F) 


