
Separett Ejektortank uriinianumiga lahjendatakse uriin automaatselt õige seguna, 
kaheksa osa vett ja üks osa uriini, nii et taimestik imeb endasse toitaineid end 
kahjustamata. Uriin, mis sisaldab enamus meie kasulikke jäätmeid, saab lihtsalt 
laiali piserdada lillepeenardele, taimedele, murule ja põõsastele.

50 l mahutavus on piisav teise kodu jaoks, jaotades seda laiali kord kahe või kolme 
nädala jooksul. Ujuk näitab, millal paak on täis.

Separett Ejektortanki on lihtne paigaldada ja sel pole liikuvaid osi. Selleks et seade 
töötaks optimaalselt peab see olema ühendatud veega vähemalt 2,5 bar (250 kPa) 
survega. Kui teil on juurdepääs suuremale veesurvele, siis saate reguleerida suu-
remate kõrguste erinevustega pihustiotsiku ja paagi vahel. 

EJEKTORTANK 50 
Art.nr. 1013-03

LIHTNE KASUTADA
Ejektortanki kaanel olev auk on mõeldud  Ø32 
mm uriinivoolikule. Kaanel on ka ujuki indikaa-
tortoru, mis näitab, millal konteiner saab täis. 
Kui ilmub punane tuli, siis jääb üle 5 liitrit üle-
vooluni.

PAAGI TÜHJENDAMINE
Ejektortanki tühjendamiseks ühendage  ½” liitmikuga (Gardena tüüp) tavaline 
aiavoolik paagi vastava liitmikuga. Keerake paagiga ühenduses olev ¾” voolik 
lahti, veendudes, et see pole sõlmes. Keerake lahti kraan, mille küljes on ½”  
voolik. See tõmbab paagist uriini välja ja segab selle veega, tõmmates selle välja 
¾”  vooliku kaudu. Uriini ja vee segu suhe (1:8) on püsiv, sõltumata voolikukraa-
nist tulevast veesurvest (vooluhulk) (minimaalne 2,5 bar). Te kuulete lurisevat 
häält, kui paak on tühi.

TALVINE HOIUSTAMINE
Tühjendage ja puhastage 
mahuti. Ühendage laht 1/2 
voolikust. 
Tühjendage ¾”  voolik nii 
põhjalikult kui võimalik.

LIHTNE KASUTADA

Ühendused:
Välisventilatsioon: Ø75 mm.
Uriini äravool:: Ø32 mm.

TEHNILISED ANDMED

Kõik meie elektrilised tooted on ETL ja/või CE märgistusega.
Lisainformatsiooni toodete kohta leiate meie veebisaidilt www.separett.com

EJEKTORTANK 50 KOMPLEKTI KUULUB
– Kogumisnõu 50 l – Kaane ejektor 8:1 – Ujuk – Voolik 10 m 3/4 ”koos 50 cm otsikuga (pikendatav kuni maks. 20 m)

LIHTNE PUHASTADA
Pärast uriinianuma tühjendamist puhastage ejektori otsik ja imivoolik, takistades veevoolu äravoolu-
voolikus minuti jagu.  Lihtsaim viis on lükata pihustiotsik murule või voolik sisse mätsida. Veehulk läheb 
imivooliku kaudu tagasi paaki, puhastab otsiku ja imivooliku uriinisoolade jääkidest. Paak tühjendatakse 
seejärel, avades uuesti äravooluvoolikus veevoolu.

PAIGALDUS

Ejektortank ühendatakse ½” aiavoolikuga ja selle võib veidi maa alla kaevata. Pida-
ge meeles, et Ejektortank peab olema madalam kui tualett, millega ta ühendatud 
on. Ühendaval voolikul peab olema vähemalt 1 cm kalle meetri kohta ühtlase 
veevoolu tagamiseks.

Materjal Kogumisnõu EJEKTORTANK 50

Taaskasutatav 
polüpropüleen 

50 liitrine 
polüpropüleen 
Täiskonteiner umbes 
45 kg

Pakendi 
suurus/kaal 
Läbimõõt: 52 cm
Kõrgus: 62 cm
Kaal: 7
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Ø475 mm


