
Tork EasyCube™ gjør det enklere å holde 
toalettrommene rene og hygieniske

60%

Tork EasyCube™  

6 av 10
er enige om at Tork 
EasyCube™ vil hjelpe 
dem med å redusere 
antall klager fra 
sluttbrukere*

* Undersøkelse med facility managers MM-Eye Gmbh 2012



Dette gir verdifulle innsikter som hjelper renholdsledere å planlegge 
toalettromsrengjøringen på en effektiv måte for mer fornøyde besøkere.

Dispensere og avfallsbeholdere utstyrt med sensorer sender 
statusinformasjon til et skybasert datainnsamlingssystem, samtidig som
antall besøkende i toalettrommet registreres. Facility managers, 
renholdsleder og renholdspersonale får enkel tilgang til denne 
informasjonen via smarte enheter. 

1 

Eksterne sensorer
Sensorteknologi måler besøksantall 
og påfyllningsnivåer og overfører 
informasjonen.

2 
Datainnsamling
En datahub samler inn og sender 
data til din Tork konto.

3 
Enkel tilgang
Du kan bruke Tork EasyCube™ med 
din tilkoblete smartphone, nettbrett 
eller datamaskin.

 

Tilkoblete dispenserløsninger for  
toalettrom som alltid er rene og freshe

Tork EasyCube™  

Tork EasyCube™ er en webbasert tjeneste  
som sender sanntidsdata fra tilkoblete 
dispensere og avfallsbeholdere til 
renholdsledere og personale for å holde dem 
oppdatert på toalettrommenes status. 



Oversikt over Tork EasyCube™

Tork EasyCube™ fungerer med utvalgte dispensere fra Tork som  
er utstyrte med sensorteknologi. 

Kunden bestemmer sammen med SCA hvilke toalettrom  
som skal inngå og avgjør hvor mange datainnsamlingsenheter (DCU) 
som behøves for å støtte dem. Dette kommer an på hvor 
toalettrommene er plassert i bygningen og på bygningsmaterialet 
i veggene. 

Systemet installeres av et profesjonelt installasjonsfirma.

Overvåkning av dispenserinnhold: 
Sensorkommunikasjonsenheten (SCU) måler nivået på innholdet
i dispenserne fra Tork. SCU kortet plasseres i et spesielt uttak i 
dispenseren og drives med et innebygget batteri. 

Visse Tork dispensere, f.eks. Tork Dispenser Skumsåpe med Intuition-
sensor, behøver ingen ekstra Tork EasyCube™ sensor. De har en ekstra 
radiokomponent i kassetten og noe ytterligere batteri behøves ikke.

Alle sensorer kommuniserer med datainnsamlingsenheten via en 
radiofrekvens på 2,4 GHz. 

Besøk i toalettrommet
Besøkstelleren (VRU) teller antall personer som går inn i og ut av 
toalettrommet. Denne data gir praktisk informasjon om når toalett-
rommene må rengjøres. 

En sender og en mottaker plasseres på dørkarmen ved inngangen. 
Sensoren har en rekkevidde på opptil 1,7 meter. En konfigurerbar 
responstid gjør sensoren nyttig i mange ulike miljøer og situasjoner. 
Hver sensor drives av et innebygget batteri med en levetid på 5 år.

Automatisk datainnsamling
Alle sensorer – SCU og VRU – sender data til datainnsamlingsenheten 
(DCU) ved hjelp av en protokoll utviklet av SCA. DCU fungerer som en 
gateway for kommunikasjonen. Den behandler informasjonen fra alle 
tilkoblete sensorer og sender den videre til SCA serveren for Tork 
EasyCube™ systemet. 

- DCU har et innebygget GSM/GPRS modem for å koble til internett og 
behøver derfor ikke kobles til fysiske lokale nettverk

- DCU har en DC-adapter, med en batteribackup å sikre ytelse 
under strømbrudd.

- Flere DCU kan være nødvendig for å dekke større områder. Hver enhet 
kobles direkte til SCA serveren, så de kan installeres over et stort 
område uten noen kommunikasjon mellom dem.
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Besøksteller  
(Visitor Registration Unit – VRU)

Sensorkommunikasjonsenhet
(Sensor Communication Unit – SCU)



Lett tilgjengelig informasjon
Under installasjonen konfigureres DCU slik at den gir serveren beskjed 
hver gang en dispensers innholdsstatus forandres - ved å veksle mellom 
full, på tide å fylle på og nesten tom. All denne data behandles og slås 
sammen for å produsere lettforståelig informasjon og innsikter som 
kundene har tilgang til gjennom webprogrammet Tork EasyCube™. 
Den kan brukes med tilkoblete datamaskiner, nettbrett eller smartphone. 

Facility managers og renholdsledere kan enkelt se gjennom informasjonen 
i sanntid for å identifisere hvilke toalettrom som trenger service og varsle 
rengjøringspersonalet. Gjennom sine nettbrett får de beskjed om når 
påfylling er nødvendig og hvilke refill de skal ta med på rengjøringstrallen.

Data om bruk over lengre tid hjelper facility managers å planlegge 
rengjøringsrunder og personalbehov.

Kom i gang

Kontakt ditt lokale SCA kontor for å få 
informasjon om hvordan tilkoblete 
toalettsystem kan hjelpe deg med å holde 
dine toalettrom rene og hygieniske.

Tork EasyCube™  

www.tork.no
kontakt@sca.com 
+47 22 70 62 00


