
Tork EasyCube™ maakt het 
makkelijker om sanitaire ruimten 
op hun best te houden. 
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6 van de 10
mensen zijn het er  
over eens dat Tork 
EasyCube™ hen zal 
helpen klachten van  
de eindgebruiker  
te verminderen*



De service biedt inzichten die managers helpen de schoonmaak 
van sanitaire ruimtes effi ciënt te plannen om de tevredenheid van 
gebruikers te garanderen. 

Tork dispensers en afvalbakken met sensoren communiceren op 
draadloze wijze hun vulstatus naar een cloudgebaseerd systeem 
voor gegevensverzameling, terwijl de bezoekersregistratie bijhoudt 
hoeveel mensen de sanitaire ruimte betreden. Faciliteitsmanagers 
en schoonmakers hebben via hun slimme apparaten eenvoudig 
toegang tot deze informatie. 
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Afstandssensoren
Sensortechnologie meet de 
bezoekersaantallen en 
vullingsniveaus en stuurt deze 
gegevens door.

2 
Gegevensverzameling
Een datahub verzamelt en 
verstuurt gegevens naar uw 
Tork account.

3 
Eenvoudige toegang
Uw Tork EasyCube™-applicatie is 
toegankelijk vanaf uw smartphone, 
tablet of computer.

 

Naadloze verbindingen die de sanitaire 
ruimtes op hun best houden 
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Tork EasyCube™ is een internetservice 
die realtime gegevens levert van 
verbonden sanitaire dispensers en 
afvalbakken om faciliteitsmanagers en 
schoonmakers op de hoogte te houden 
van de status van sanitaire ruimten



Overzicht van Tork EasyCube™

Tork EasyCube™ functioneert met een reeks Tork dispensers die zijn 
voorzien van sensortechnologie. 

De klant bepaalt samen met SCA welke sanitaire ruimten hierin worden 
opgenomen, en het aantal Data Collection Units (DCU’s, gegevensverza-
meleenheden) dat vereist is om deze te ondersteunen. Dit hangt af van 
de locatie van de sanitaire ruimten binnen het gebouw en van het bouw-
materiaal van de muren van het gebouw. 

Het systeem wordt geïnstalleerd door een professioneel installatiebedrijf.

Vullingcontrole: 
De Sensor Communication Unit (SCU) meet de vulniveaus van Tork 
dispensers. De SCU-kaart wordt toegevoegd aan een speciale plek in de 
dispenser en werkt op een ingebouwde batterij. 

Sommige Tork dispensers, zoals Tork Foam Soap Dispenser with 
Intuition-Sensor, hebben geen aanvullende Tork EasyCube™ sensor 
nodig. In plaats daarvan hebben ze een extra radio-onderdeel binnenin 
de cassette. Er is geen extra batterij vereist.

Alle sensoren communiceren met de Data Collection Units via 
radiofrequentie 2,4 GHz. 

Bezoeken aan sanitaire ruimte
De Visitor Registration Unit (VRU) telt het aantal personen dat de sanitaire 
ruimte binnenkomt en weer verlaat. Deze gegevens vormen een handige 
richtlijn voor wanneer sanitaire ruimten gereinigd moeten worden. 

Er wordt een sensor en een ontvangstunit op het frame van de ingangsdeur 
geplaatst. De sensor heeft een reikwijdte van maximaal 1,7 meter. Door een 
instelbare responstijd komt de sensor van pas in veel verschillende omgevin-
gen en toepassingen. Het is buigzaam, zodat het in verschillende richtingen 
kan meten; open eenvoudig de twee uiteinden en draai het middenstuk 90°. 

Elke sensor werkt op een ingebouwde batterij met een levensduur 
van 5 jaar. 

Automatische gegevensverzameling
Alle sensoren – de SCU’s en de VRU’s – verzenden gegevens naar de 
Data Collection Unit (DCU) volgens het eigen protocol van SCA. De DCU 
fungeert als een communicatiepoort. De unit verwerkt de gegevens van alle 
sensoren die eraan verbonden zijn en stuurt ze vervolgens door naar de 
SCA-server van het Tork EasyCube™-systeem. 

- De DCU heeft een ingebouwde gsm/gprs-modem om het te verbinden 
met het internet, dus het hoeft geen toegang te krijgen tot lokale fysieke 
netwerken. 

- De DCU heeft een DC-adapter met een backup-batterij voor gegaran-
deerde werking bij stroomuitval. 

Voor grote gebieden zijn mogelijk meerdere DCU’s vereist. Ze zijn allemaal 
rechtstreeks verbonden met de SCA-server, zodat ze over een groot 
gebied geïnstalleerd kunnen worden zonder dat onderlinge communicatie 
is vereist. 
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Eenvoudige toegang tot gegevens
De DCU is tijdens de installatie zo geconfi gureerd dat het de server 
waarschuwt wanneer er een verandering optreedt in de vulstatus van een 
dispenser; tussen Vol, Tijd voor bijvullen en Bijna leeg. Al deze gegevens 
worden verwerkt en samengevoegd om updates en inzichten te leveren 
die makkelijk te begrijpen zijn, en die klanten kunnen inzien via de Tork 
EasyCube™ webapplicatie. Dit kan beschikbaar worden gemaakt op elke 
desktop computer, tablet of smartphone met verbinding met het internet. 

Facilitair managers kunnen gemakkelijk in real time de informatie bekijken 
om zo vast te stellen welke sanitaire ruimte extra zorg nodig heeft en 
vervolgens schoonmakers op de juiste manier aan te sturen. 
Schoonmakers worden via hun tablets gewaarschuwd wanneer vulling 
nodig is en ze worden geadviseerd op welke manier ze hun karretje 
moeten bevoorraden. 

Gegevens op langere termijn over gebruikspatronen helpen managers met 
het plannen van schoonmaakroutes en benodigdheden voor het 
personeel. 

Aan de slag

Neem contact op met uw verkoopvertegen-
woordiger van SCA om te ontdekken hoe 
verbonden sanitaire ruimtes u kunnen helpen 
om deze op hun best te houden
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www.tork.nl
info@tork.nl
+31 (0) 306984666

www.tork.be
info@tork.be
+32 (0)2/7660530


