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AKTUALNOŚCI

POZNAŃ   19-21/10/2022

KORZYŚCI Backeye ® 360
ZESKANUJ KOD QR SKONTAKTUJ SIĘLUB

MONIKA
     504 664 028
     m.armata@globtrak.pl

SYLWIA
    514 761 431
    s.ptak@globtrak.pl
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MONITORING 
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 PALIWA

IDENTYFIKACJA
KIEROWCY

W październiku odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Targów 

Ochrony Środowiska POLECO 2022. Tradycja i  renoma wydarzenia, co 

roku przyciąga dużą uwagę wystawców i zwiedzających zarówno z Polski 

jak i zagranicy. Nas również tam nie zabraknie! Już dzisiaj, SERDECZNIE 

ZAPRASZAMY do odwiedzenia nas podczas tego wydarzenia, na którym 

zaprezentujemy nasz niezawodny:

stoisku nr 12 | pawilon nr 8 
nasz partner

DO ZOBACZENIA NA:

ZAPROSZENIEPOZNAŃ   19-21/10/2022

Zapraszamy na wspólne 
spotkanie podczas Poleco 2022

Po zeskanowaniu kodu QR
lub kontakcie z naszym doradcą.

Przekażemy Tobie za pomocą e-mail, 
KARTĘ WSTĘPU na to wydarzenie
wraz z KUPONEM do zrealizowania
na naszym stoisku.

!



TELEMATYKA WIZYJNA

SELECT

KORZYŚCI Backeye ® 360

Eliminuje Martwe Strefy 

Skalibrowane kamery rejestrują 

wszystkie otaczające obszary, 

w tym martwe strefy pojazdu lub 

maszyny

Widoki w czasie rzeczywistym

Obrazy na żywo z otoczenia 

pojazdu lub maszyny 

przekazywane do monitora bez 

opóźnień

Widoki niestandardowe

Widoki z monitora można 

dostosować do środowiska pracy 

pojazdu lub maszyny

Zapis

Nagrywanie do zewnętrznego 

rejestratora MDR obrazu 

o wysokiej rozdzielczości ze 

wszystkich poszczególnych kamer

Monitor
+

Rejestrator

Kamera
Backeye ® 360

4 Kamery, 1 Obraz, 
0 martwych stref



Od 4 lat z  powodzeniem wdrażamy i  udoskonalamy system zarządzania 
odbiorem odpadów w spółce EKO-REGION BEŁCHATÓW.
W skład systemu komunalnego, w który wyposażamy śmieciarki spółki EKO-
REGION wchodzi: Statyczny system wagowy, zasadniczą jego część stanowią  
komórki ważące w  liczbie od 4 do 8. Takie rozwiązanie umożliwia pomiar 
całkowitej masy załadowanych odpadów z  powtarzalną dokładnością 
wynoszącą nawet 5 kg na całej zabudowie (zależnie od liczby zastosowanych 
czujników). Wskazania systemu są identyczne z  odczytami z  tradycyjnej 
wagi najazdowej, co potwierdzają kierowcy spółki EKO-REGION pracujący na 
wcześniej dostarczonych śmieciarkach z  unikatową instalacją wagową. Co 
istotne, waga statyczna współpracuje z  systemem inwentaryzacji odbioru 
odpadów za pomocą technologii RFID UHF. Dzięki temu jej wskazania 
są skorelowane z  konkretnym pojemnikiem/posesją i  możliwa jest np. 
automatyczna obsługa trasówek. 

Jak to działa? 
Kierowca otrzymuje na dedykowany panel dotykowy w  kabinie trasówkę, 
której kolejne punkty są automatycznie odznaczane po opróżnianiu 
rozpoznawanych przez RFID UHF pojemników. Oczywiście odbiory mogą być 
też dokonywane ręcznie i kierowca może wstawiać różne notatki dotyczące 
zaistniałych sytuacji, np. niewystawiony pojemnik, brak dostępu do pojemnika 
– zamknięta brama, uszkodzony pojemnik itp. To wszystko sprawia, że 
statyczny system wagowy otwiera przed firmami zajmującymi się odbiorem 
odpadów zupełnie nowe możliwości. Pozwala np. na obsługę dwóch lub 
więcej gmin w  jednym kursie śmieciarki, zapewniając dokładne rozważenie 
odpadów zebranych w oddzielnych rejonach. W praktyce wygląda to tak, że 
kierowca po obsłudze jednej gminy może wyzerować wagę i jeśli ma „miejsce” 
kontynuować pracę w drugiej,bez konieczności powrotu do sortowni w celu 
zważenia pierwszej partii ładunku na urządzeniu stacjonarnym. Wszystkie 
dane są na bieżąco zapisywane online (w  chmurze), więc nie ma tu mowy 
o żadnych pomyłkach, nadużyciach czy ingerencji. Gminy-klienci otrzymują 
przejrzysty raport ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi masy 
odpadów odebranych w  konkretnym okresie. Może on stanowić podstawę 
do rozliczeń, ponieważ tak samo jak wagi najazdowe rozwiązanie  wagowe 
Globtrak posiadają legalizację. Inną ważną zaletą statycznego systemu 

wagowego jest możliwość podglądu przez kierowcę dokładnego, aktualnego 
obciążenia pojazdu. Dzięki temu łatwo zapobiec przypadkowemu 
przeciążeniu śmieciarki, ale także w pełni wykorzystać możliwości ładunkowe, 
zyskując czas i  oszczędność paliwa. Każdy pojazd spółki EKO-REGION 
BEŁCHATÓW został też wyposażony w  system Select 360, który również 
należy do SYSTEMU KOMUNALNEGO GLOBTRAK. Obejmuje on m.in. zestaw 
czterech kamer z homologacją automotive (nie są to urządzenia budynkowe) 
zamontowanych z  każdej strony pojazdu. Dzięki temu na monitorze 
w  kabinie kierowca ma widok śmieciarki z  lotu ptaka oraz w  wybranym 
kierunku. Zastosowane rozwiązanie jest całkowicie analogowe, co oznacza, 
że w  przekazywaniu obrazu między kamerą a  monitorem nie występują 
żadne opóźnienia. Tym sposobem spełnia nową normę R46, która mówi 
o eliminacji tzw. martwych stref za pomocą systemów pośredniego widzenia 
(potwierdza to stosowny certyfikat) i może być swobodnie wykorzystywany 
do manewrowania pojazdem. Drugą funkcjonalnością systemu Select 360 
jest wideorejestrator, który pozwala na archiwizację danych z kamer. Są one 
zapisywane dla każdej kamery oddzielnie i  taki sam podgląd (nawet online 
w czasie rzeczywistym) ma dyspozytor, zawiera o wiele więcej informacji i tym 
samym pozwala zobaczyć kontekst sytuacji. Wynika to z  bardzo szerokich 
kątów widzenia wszystkich czterech kamer: 185° w poziomie i 142° w pionie. 
Dane mogą być magazynowane w chmurze dostawcy systemu, na serwerze 
lokalnym użytkownika lub na dysku SSD rejestratora w pojeździe. Ten ostatni 
ma pojemność 1 lub 2 TB, co przy jednozmianowym trybie pracy śmieciarki 
wystarcza odpowiednio na jeden lub ponad dwa miesiące.  

W następnym numerze : 4 modele technologicznego zastosowania Telematyki Komunalnej w odbiorze odpadów 
               Cz. 1  Model oparty o organizację systemową i podstawową telematyką GPS 

KAMERY SELECT 360O 

DLA BRANŻY KOMUNALNEJ

EKO EDU

Spółka EKO-REGION z  Bełchatowa dysponuje jedną z  najnowocześniejszych flot pojazdów komunalnych w  Polsce. Sukcesywnie powiększa swój tabor 
samochodowy o nowe śmieciarki wyróżniające się wieloma ciekawym rozwiązaniami. Jakimi ? O tym przeczytacie w naszym EKO-WYDANIU. 
EKO-REGION to spółka prowadząca działalność w  wielu lokalizacjach (oprócz centrali ma 6 oddziałów), a  to wymaga praktycznej i  efektywnej umiejętności 
sprostania zróżnicowanym wymaganiom,wynikającym choćby z  rodzaju odbieranych odpadów czy też sposobu obsługi konkretnych rejonów. Nowe, 
wszechstronne śmieciarki wyposażone w odpowiednie systemy ułatwiają to zadanie. Zapytacie w jaki sposób systemy mogą ułatwić wykonanie zadania? 
Odpowiadamy: W prosty i przejrzysty, dzięki naszej TELEMATYCE KOMUNALNEJ.

Więcej informacji  na temat SELECT 360O 
znajdą Państwo na naszej stronie www. 

Zeskanuj kod QR i poznaj naszą ofertę.

Czytaj więcej



KIM JESTEŚMYPODSUMOWANIE

Pomimo niepewnego czasu dla wydarzeń branżowych oraz niedogodności spowodowanych 

pandemią podczas Poleco 2021, gościliśmy na swoim stoisku liczne grono odwiedzających. Był to 

czas wielu cennych spotkań, merytorycznych rozmów, wymiany doświadczeń - za co Wam bardzo 

dziękujemy!

W tym roku również jesteśmy dla Was, gotowi na wspólne spotkania oraz rozmowy podczas 

Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO 2022.

Do zobaczenia !

NA POLECO 2021

OSÓB ODWIEDZIŁO NASZE STOISKO

NOWYCH KLIENTÓW POZNAŁO NASZE ROZWIĄZANIA

NOWYCH UMÓW PODPISANO PO TARGACH
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Skontaktuj się z nami

MONIKA
tel.: 504 664 028
e-mail: m.armata@globtrak.pl

KINGA
tel.: 504 664 037
e-mail: k.ciszek@globtrak.pl

SYLWIA
tel.: 514 761 431
e-mail: s.ptak@globtrak.pl

ALEKSANDRA
tel.: 573 490 113
e-mail: a.kobryn@globtrak.pl

Globtrak Polska Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 65/2
25-561 Kielce

Nasza siedziba:

nasze nowe www:

obserwuj nas na :

Skanuj
i dowiedz się

więcej


