Безканалізаційний туалет
для невеликої родини

БЕЗКАНАЛІЗАЦІЙНИЙ ТУАЛЕТ TORP-ISAK З ВІДВОДОМ УРИНИ
Шановний покупець!
Щиро вітаємо Вас із придбанням якісного товару TORP-ISAK, який вироблено
компанією Separett AB (IШвеція) – світовим лідером у випуску екологічних туалетних
систем, що не потребують каналізації.
Опис виробу
TORP-ISAK це безканалізаційний туалет з відводом урини для невеликої родини або
періодичного використання. Туалет можна встановити у приміщенні та у якості
дворового. Відвід урини зменшує періодичність обслуговування у 5 раз, а також
дозволяє повністю позбавитися неприємного туалетного запаху.
Користувач відчуває себе так само, як і на звичному міському водному унітазі.
Виріб є санітарно-гігієнічним, на нього поширюються вимоги додатку №3 до
Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №172 щодо переліку
товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню). Товар повністю
відповідає вимогам Санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони
здоров‘я України.
Вентиляція видаляє неприємні запахи, зменшує вологість твердих відходів і постачає
у ванну (туалетну) кімнату свіже повітря.
Можливість отримати органічні добрива
Роздільна утилізація відходів дає можливість організувати у домогосподарстві процес
отримання корисних фосфорно-калієвих та азотних органічних добрив. Кількість
отриманих добрив забезпечує річну потребу із розрахунку: одна людина (користувач
туалету TORP-ISAK) – 2,5 сотки городу.

Комплект поставки
Туалет TORP-ISAK
Шланг для відводу урини ∅32 мм
• Контейнер з кришкою – 2 шт
• Саморізи – 2 шт
• Адаптер 12 В
Перехід вентиляційний ∅75/∅110 мм
• Пакети, що біологічно розкладаються
•
•

•

Примітка. Вентиляційний канал, повороти та решітки не входять до комплекту поставки. Їх можна придбати у
крамниці господарських товарів.

Характеристики
1.Кришка
2.Чаша збору урини (під кришкою)
3.Злив для урини
4.Шланг для урини
5.Контейнер для твердих відходів
6.Вентилятор 12 В; 0,19 А; 2,3 Вт
7.Гніздо для адаптера
8.Вихід вентиляційний

Габаритні розміри: Вистота – 520 мм; Ширина – 450 мм; Глибина – 540 мм
Монтаж

Найкраще місце для встановлення туалету TORP-ISAK – задня стіна будинку, тоді
вентиляція може бути виведеня напряму, як показано на рисунку (Alt.1). Якщо такої
можливості нема, вентиляцію варто зробити за варіантами Alt.2 або 3.
1.Проріжте отвір для вентиляції.
2.Закріпіть двома саморізами корпус туалету дл підлоги.
3.Відвід урини можна організувати в бак, дренаж або у просту каналізацію “сірих”
стічних вод від душу та рукомийника.
Якщо у приміщенні, де встановлено туалет, немає електричної мережі 220 В, для
живлення вентилятора можна використати відповідний акумулятор 12 В або сонячну
батарею.
Обслуговування
Для миття поверхонь туалету не використовуйте агресивні хімічні речовини. Чашу
для урини треба регулярно промивати за допомогою невеликої кількості води – 100
мл. Туалетний папір можна викидати у контейнер, він добре розкладається у процесі
компостування.
Якщо туалет не буде довго використовуватися, витягніть контейнер для твердих
відходів та вимкніть електричне живлення вентилятора.
Коли контейнер для твердих відходів заповниться, закрийте його кришкою, витягніть
та віднесіть на місце компостування. Додайте кілька лопат землі та трохи води. Трохи
привідкрийте кришку для доступу кисню.

Найменування та місцезнаходження виробника

Дізнайтеся більше про товари Separett за адресою www.ecotoilet.com.ua
На вебсайті www.ecotoilet.com.ua можна:
• дізнатися про можливості розв‘язання туалетної проблеми в будинках та місцях,
де нема центальної каналізації;
• ознайомитися з правилами та технологіями отримання органічних добрив з
відходів життєдіяльності людини;
• навчитися заходам із безпечної для людини та екології санітарії
домогосподарств.

