
CLEAN TRASH Marine Litter Collection

Το σύστημα περισυλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων CLEAN (CLAIM’s Litter Entrapping Autonomous Network) TRASH 
(Tactical Recovery Accumulation System Hellas ) της New Naval  αποτελεί μία ασύγκριτη και εξαιρετικά αποτελεσματική 
λύση για τη διαχείριση και απομάκρυνση θαλάσσιων απορριμμάτων στις εκβολές των ποταμών. Το σύστημα είναι 
εξαιρετικά αποδοτικό, σχεδιασμένο με 3 επίπεδα αποθήκευσης όγκου απορριμμάτων που εναλλάσσονται όταν γεμίσουν, 
με συνολική χωρητικότητα έως 1585 kg. Ta πλωτά φράγματα τύπου φράχτη οδηγούν, εκτρέπουν και τοποθετούν τα 
εισερχόμενα απορρίμματα στον κάδο περισυλλογής όπου και αποθηκεύονται. Πλωτήρες περιμετρικά διατηρούν το 
σύστημα στο επιθυμητό ύψος. Είναι παραμετροποιήσιμο ώστε να έχει εφαρμογή στο εκάστοτε περιβάλλον.

• Μία πλωτή βάση συνδεδεμένη με το φράγμα συγκρατεί τον αφαιρούμενο κλωβό περισυλλογής
• Διαθέτει σύστημα απομακρυσμένης χρήσης για εναλλαγή επιπέδων αποθήκευσης, παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων  
• Διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα παροχής ισχύος
• Αυτονομία βασισμένη σε πράσινη ενέργεια (φωτοβολταικά - ανεμογεννήτρια)
• Διαθέσιμοι αισθητήρες μέτρησης αλατότητας, ροής, βάθους νερού
• Αυτοκινούμενο για περιοχές χωρίς δυνατότητα πρόσβασης

Μήκος 5.87 m
Πλάτος 3.1 m
Ύψος (σε ανάπτυξη) 4.66 m
Χωρητικότητα (μεγ) 1585 kg
Επίπεδα αποθήκευσης 
απορριμμάτων 3
Υλικά κατασκευής Χάλυβας
Ισχύς 220V
Αντλίες 4 x 12V
Aντλία 1 x 220V
Αισθητήρες ύψους 2
Πλωτοί βραχίονες Πλωτά φράγματα Scorpion C- Series

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Κλωβός Απορριμμάτων)

Διαχείριση Θαλάσσιων Απορριμμάτων 
Σύστημα Περισυλλογής και Απομάκρυνσης Στερεών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Διαθέτει πλωτό φράγμα βαρέως τύπου, με κυλινδρικούς πλωτήρες κι υποθαλάσσια ποδιά, που συγκεντρώνει κι οδηγεί τα απορρίμματα
    στον κάδο περισυλλογής
• Διαθέτει τρεις (3) ξεχωριστούς θαλάμους περισυλλογής που έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής του ύψους τους για αποθήκευση
    απορριμμάτων
• Διαθέτει τεχνολογία κίνησης του επιπέδου αποθήκευσης αναλόγως της ποσότητας απορριμμάτων που έχει περισυλλεγεί  
• Δυνατότητα απομακρυσμένης χρήσης κι ελέγχου του συστήματος 24/7 κατόπιν παραγγελίας
• Κατασκευασμένο για συνεχή, μακροχρόνια χρήση

Αποτελείται από
• Πλωτό ναυπήγημα
• Αφαιρούμενο κλωβό περισυλλογής  
• Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης
    και επιτήρησης
• Πλωτά φράγματα
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