VILLA 9000
Art. nr. 1095-03

Kompostiv käimla Villa 9000 on uriini eraldav käimla, mis oma lihtsusega pakub muretut tualetilahendust kõikjal ja igal teile vajalikul ajal.
Villa 9000 töötab aastaringselt ja ei ole temperatuuritundlik. Uriini eraldamine muudab nii
vedelate kui tahkete jäätmete käsitsemise lihtsaks. Oma välimuselt, kvaliteedilt ja mugavuselt
on see võrdne vesikäimlatega.
Mahutavus:
Piiramatu mahutavus, kui kogumisnõud tühjendatakse regulaarselt.

LIHTNE KASUTUS

LIHTNE KOGUMISNÕU
VAHETUS

PEITEV SIRM

Potile istudes avab unikaalne
survemehhanism sirmi,
mis muidu katab tahkete
jäätme kogumisnõud. Samal
ajal pöörab mehhanism
kogumisnõud, et jäätmeid
ühtlaselt laiali jaotada.

2-KIIRUSELINE VENTILAATOR

2-kiiruseline ventilaator töötab
alaliselt. Tavaliselt väikesel
kiirusel. Suuremat kiirust
kasutatakse pärast intensiivsemat
tualeti kasutust või kui soovitakse
eemaldada liigne niiskus ruumist,
näiteks pärast duši all käimist.

Asetage kaas kogumisnõule
ja eemaldage kogumisnõu
käimlast. Asetage kott
kogumisnõusse puhastamise
lihtsustamiseks. Vajadusel
saab juurde osta lisakotte ja
kogumisnõusid.

VILLA ON MÕELDUD
KÕIGILE

Uriini eraldav Separett
lasteiste (ei ole komplektis)
võimaldab käimlat kasutada
ka noorematel pereliikmetel.

LIHTNE PUHASTADA

Villa käimlat on väga lihtne puhtana hoida. Puhastage seda regulaarselt niiske lapi ja õrna puhastusainega. Lisaks loputage uriinijäätmeid regulaarselt veega, et
ennetada uriinikristallide teket.

KOMPLEKTIS SISALDUV

LISAD

– Ventilatsioonitoru 40 cm Ø75 mm
– Ventilatsioonirest
– Ventilatsioonitoru ilukate
– 90° torupõlv
– Ventilatsiooni korstnakate
– 3 kogumisnõud – 2 kaant
– 10 iselagunevat jäätmekotti
– 2 m uriinivoolikut Ø32 mm
– Tihendussilikoon
– Kinnituskruvid

– 1013-03 Ejektortank uriinianum* – 1118-01 Bio äravoolu puhastusvahend**– 1198-01 Puhastuskomplekt*** – Paigaldusmaterjal****

*
Ühendades uriinimahuti jooksva
veega saate kasutada mahuti
sisu toitaine rohke kastmisveena.

**
Bio äravoolu puhastusvahend aitab hoida uriini äravooluvooliku puhtana uurinisooladest,
mis võivad ummistada uriinivoolikut.

***
Puhastuskomplekt kõikide vahenditega, mida vajad oma Villa 9000
käimla puhastamiseks.

PAIGALDUS
Villat on võimalik paigaldada nii soojustatud kui külma ruumi. Vaja läheb ainult elektrit, võimalust juhtida uriin eraldiolevasse
kogumisnõusse ja ventilatsioonitoru. Villa 9000 komplekti kuuluvad kõik vahendid, mida vajate paigaldamiseks 1 (vaadake joonist).

Alternatiiv

Villa 9000 on võimalik paigaldada kuni 10m ventilatsioonitoruga (32 jalga), muutes ventilatsiooni
reguleerimise võimalikuks vastavalt kohalikele tingimustele.
Kui eelmisest tualetilahendusest on alles ventilatsioonitoru, siis ühendage see Villa 9000-ga.
Villa 9000 juurde kuulub ka kondensaadikoguja, mistõttu pole vaja ventilatsioonitoru isoleerida.

Alternatiiv

Alternatiiv

Kanalisatsioon

****
Te vajate järgmiseid paigaldusvahendeid
Alternatiiv 1:
– Paigalduskomplekt (kuulub
komplekti)
Alternatiiv 2:
– 1020-03 Ventilatsioonitoru
Alternatiiv 3:
– 1020-03 Ventilatsioonitoru
– 1092-01 Katuse ilukate, tõrvatud/
plaaditud katus

Kui olemasoleval ventilatsioonitorul on väiksemad
mõõtmed:
– 1024-01 Toruliite tihendiga ventilatsioonitoru
Kui olemasoleval ventilatsioonitorul on suuremad
mõõtmed:
– 1025-01 Toruliite tihendiga ventilatsioonitoru
Vee äravoolu ühendamiseks kanalisatsiooni:
– 1032-02 Uriini äravoolukomplekt

Tsistern

1024-01

1020-03

1021-01

1025-01

TEHNILISED ANDMED
VILLA 9000

Materjal

Kogumisnõu

Pinge /
Vatid

Elektritarve

Taaskasutatav
kõrgläikega
polüpropüleen

23 liitrine
polüpropüleen
Täiskonteiner
umbes 8-10 kg

230 V /
16.5/11 W

0.396/0.276
kWh/päev

Elektri
ühendus

Ventilaatori
müratase /
Maks kaal

1.7 m
juhe koos
maandatud
pistikuga

41/31 dB(A)
150 kg

Pakendi
suurus/
kaal
P: 77 L: 47
K: 66 cm
21 kg

Ühendused:
Välisventilatsioon: Ø75 mm.
Uriini äravool:: Ø32 mm.
Kõik meie elektrilised tooted on ETL ja/või CE märgistusega.
Lisainfot toodete kohta leiate meie veebisaidilt www.separett.com

1092-01

1032-02

