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Spoločnosť Sensoneo, popredný poskytovateľ riešení zameraných na 
efektívnu správu odpadov, oznámila, že sa jej podarilo úspešne uzavrieť 
testovanie pripojiteľnosti na novú sieť internetu vecí NBIoT. Táto 
funkcionalita bude k dispozícii v nových prototypoch monitorovacích 
ultrazvukových senzorov, ktoré spoločnosť plánuje masovo vyrábať v 
druhom štvrťroku 2018.   
 
Sensoneo ukončilo vývoj novej plošnej dosky spojov (PDS). Nová verzia podporuje všetky doterajšie 
funkcionality a novej generácii smart senzorov umožňuje podporu nových funkcií – vrátane pripojenia do 
viacerých sietí: Sigfox, LoRaWAN, GSM, Cat-M a NBIoT. Nová PDS tiež obsahuje GPS modul pre 
zaznamenávanie pozície a časovú synchronizáciu. Budúce smart senzory budú tiež konfigurovateľné 
pomocou Bluetooth androidovej aplikácie.   
 
Nová PDS bude inštalovaná do nových typov Sensoneo smart senzorov – Quatro a Micro – ktorých masová 
výroba je naplánovaná na druhý štvrťrok 2018. Sensoneo verí, že nové funkcionality budú pre zákazníkov 
veľmi užitočné a sprístupnia smart manažment odpadov širšiemu publiku odpadových profesionálov a 
partnerov: “V Sensoneo očakávame intenzívnejšiu penetráciu na  odpadový trh, keďže pripojiteľnosť na 
ďalšie siete “otvára dvere” inteligentnej správy odpadov aj pre regióny, ktoré sú veľmi limitované alebo 
špecifické v zmysle dostupných sietí,” vysvetlil Martin Basila, zakladateľ spoločnosti Sensoneo.  
 

 
Sensoneo je globálny poskytovateľ komplexných riešení pre manažment odpadov, ktoré umožňujú mestám a 
spoločnostiam optimalizovať náklady, zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zlepšovať kvalitu života.   
 
Prostredníctvom svojej unikátnej inteligentnej technológie pre odpadový manažment Sensoneo radikálne mení 
spôsob manažovania odpadu. Riešenie kombinuje unikátne ultrazvukové Smart senzory (Single, Double, Quatro a 
Micro senzor, ktorý je aktuálne vo fáze patentovania), ktoré monitorujú odpad so sofistikovaným softvérom (Smart 
Analytics, Smart Route Planner a Smart Management System), čo mestám a spoločnostiam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku. Vo výsledku tak riešenie 
prináša minimálne 30 percentné zníženie celkových nákladov na zvoz odpadu a približne 60 percentné zníženie 
výfukových exhalátov v mestách.   
 
Sensoneo inteligentné riadenie odpadov zaujalo mestá a firmy po celom svete a riešenie je nasadené v početných 
lokáciách v Európe, Severnej Amerike, Južnej Amerike, Strednom východe, Austrálii a na Novom Zélande. Pre viac 
informácií o tom, ako vám môže Sensoneo pomôcť riadiť odpad inteligentnejšie, navštívte www.sensoneo.com.   
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