WEEKEND (Torp Isak)

❖ 12/230 V
❖ Na chatu, dům pro hosty
nebo loď
❖ Kompaktní toaleta pro volný
čas

Separett Weekend je moč oddělující
toaleta pro chatu, domy pro hosty,
zahrádky nebo lodě. Toaleta může
být umístěna jak v teplém prostředí
tak v studeném. Vestavěný větráček
místnost kde je záchod umístěn jak
ventiluje tak zabraňuje tvoření
zápachu.

Weekend je vybaven 12 V větráčkem , bateriovými kabely a adaptérem 12V /230V. Je
možné ho pohánět ze sítě, baterií nebo solárním panelem.
V dodávce je zahrnuto: Ventilační potrubí 40 cm Ø75 mm, ventilační mřížka, rozeta, 90 °
koleno, větrací kryt, 2 odpadní nádoby, 2 víčka ditto, 10 kompostovatelných odpadních
sáčků, 2 m bílá močová hadice Ø32 mm,silikon a šrouby pro montáž.

Nádoba a pytel
Tuhý odpad končí v
kompostovatelném
pytli umístěnem v
nádobě. Moč končí v
nádrži na odtok moči,
protéká vnitřní hadicí
na moč a vzadu
vychází. Potom je
moč vedena do
sběrné nádoby nebo
do Separett
Ejektortanku.

Nádoba snadná na výměnu
Když se sáček naplní, může být nádoba snadno vyjmuta i se sáčkem. S Roslagskompost
kompostérem můžete odpad kompostovat přímo. Ti, kteří by tuhý odpad raději
zakopali, musejí nechat nádobu stát na zahradě alespoň 12 měsíců.

Bez zápachu s větráčkem
Větráček pracuje nepřetržitě a je poháněn 12 V baterií. Baterie a adaptér jsou zahrnuty,
toaleta tedy může být připojena k 12 V nebo 230 V.

TIP! ZKOMBINUJTE EJEKTORTANK A ROSLAGSKOMPOSTEN KOMPOSTÉREM
Získáte uzavřený obvod, kde jsou všechny živiny zachovány a využity jako hnojivo.

Instalace
Ventilace je umístěna přímo za toaletu skrz zeď. Pro Weekend 7010 s 12 V větráčkem
maximálně jedno 90º koleno a 4 metry ventilačního potrubí je doporučeno. Moč je
vedena stejně jako u Villa 9000, nejlépe do Ejektotanku.
Připojení
Ventilace ven: Ø75 mm.
Odvod moči: Ø32 mm.
Materiál Recyklovatelný nárazu odolný polyethylén
Vnitřní nádoba 30 litrů polypropen, plná nádoba c ca 10-12 kg
Napětí 12 V/2.5 W/210 mA
Spotřeba energie na den 0.06 kWh
Elektrické připojení Kabel baterie 1.9 m / síťový adaptér 12/230V
Hlučnost ventilace <30 dB(A)
Nosnost 150kg
Záruka 3 roky
3 letá záruka zahrnuje veškeré materiály na originálních součástkách v toaletě.

