Waste Hero
IOT design

Waste Hero ønskede at få designet et IOT device til målling af fyldningsgrad
i skraldespande. Målingen er en del af en løsning som gør det muligt at
planlægge renovations vognenes ruter og som derved er med til at spare
ressourser.
3PART og Waste Hero arbejdede tæt sammen i processen om undersøgelse af
behov, design og udvikling af deres sensor.
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Behovs undersøgelser og produkt design
Waste Hero

Opgave:
Waste Hero laver sensorer til måling af fyldningsgrad i
affaldsspande og containere. Målet for design processen
var at skabe et IOT design, der opfyldte de behov der var til
produktet, samt skabe en løsning kunne sikre Waste Heros
behov for internet forbindelse.
3PART var med fra initierende skitser, helt til endelig
konstruktion og produktionsmodning.
3PART leverede:
• Behovsfastlæggelse
• Idégenerering
• Konceptudvikling
• Detalje konstruktion
• Produktionsmodning
• Leverandør kontakter
• Logo og visuel identitet
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Proces
3PART arbejdede i tæt samarbejde med Waste Hero, Smate,
SinoScan og andre leverandører om at udvikle et komplet
produkt, inkl. komponenter og grafisk udtryk.
Indledende blev behov fastlagt, for at forstå de krav, der
ville være til det kommende produkt. Researchen blev lavet
ved brugeropservationer, interviews og kortlæggelse af
behov.
Den indledende research, sammen med krav til elektronik,
dannede baggrund for en fase, hvor mulige designs og
løsninger blev skitseret. De relevante og lovende løsninger
blev udvalgt til videre bearbejdelse.
Koncept udviklingen blev lavet på baggrund af tidligere
idé generering, hvor komponenter, elektronik og mulige
design løsninger blev fastlagt. Der blev arbejdet iterativt
igennem udviklingen, og flere prototyper blev lavet for at
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verificere krav til løsningen og evaluere designet. Gennem
koncept udviklingen blev der lagt vægt på at skabe en
løsning der sikrede behovene for internet forbindelse, da
dette er en grundlægge feature for Waste Hero. Koncepter
blev udvalgt på baggrund af deres evne til at skabe god
forbindelse til internettet, via antenner.
Kabinetet blev taget fra koncept til produktionsklare
tegninger, via dialog med leverandører, hvor 3PART var med
til at definere krav, materialer og overflade.

forhold til opsætning om montering. Der blev afleveret
design, 3D filer, visuel identitet og logo.
Resultat:
• Færdigt kabinet klar til produktion
• Logo og visuelt identitet for Waste Hero

Løsning:
Samarbejdet mellem Waste Hero og 3PART resulterede
i en fuldendt løsning, der tog udgangspunkt i
brugerundersøgelser, design krav og brugervenlighed i
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