Separett Villa - separační toaleta
Před použitím - po vysypání obsahu:

Použití:

Zacházení s odpadními produkty:

!!!!! 1X za měsíc je nutné propláchnout sítko u odvětrací jednotky (žlutý rámeček) !!!!

Separett Villa - separační toaleta
Vypadá jako běžný záchod, ale nepotřebuje ani kanalizaci ani vodu. Moderní eko WC se
nesplachuje. Ušetří až třetinu vody v domácnosti. Tuhé exkrementy jsou uvnitř
separovány od moči, nevzniká nepříjemný zápach. Jen musíte tuhý obsah vynést jednou
za čas na kompost.
Separační či kompostovací toalety najdete ve skandinávských domácnostech i firmách
běžně už dvacet let. U nás se pomalu dostávají do povědomí nejen díky své
ekologičnosti, ale i ekonomičnosti a jednoduchosti instalace.
Vzhledem k tomu, že se nesplachují, není potřeba pro ně stavět žádnou kanalizaci, ani
přivádět vodu, ani kopat jímku. Šetří se tak nejen pitná voda, ale i nemalé stavební
náklady.
Díky tomu, že tuhý obsah toalet se zkompostuje a moč je výborné hnojivo, nevzniká tak
vlastně žádný odpad. Naopak, vzniká užitečný humus, který lze využít třeba na
okrasném záhonku.
Pak zbývá v domácnosti už jen šedá voda, která se dá například pustit do kořenové
čistírny a využít na zálivku. Ekologická toaleta se tak může bez problému použít i v
různých ochranných pásmech či chráněných krajinných oblastech, kde je těžké získat
povolení na odvod odpadů.
Sedají si i pánové
"Je to zpestření pro návštěvy," říká s nadsázkou o separační toaletě Separett Villa,
kterou používá doma už roky, Andrej Glatz. Každého hosta před jejím použitím napřed
řádně poučí. "Při močení si musíte sednout, i pánové," zdůrazňuje snad nejdůležitější
pravidlo.
Jen při sezení totiž míří moč bezpečně do nálevky v přední části a je tak separována od
tuhých exkrementů a odváděna buď do stávající kanalizace, či do nádrže, kanystru pro
následné využití na hnojení. A jen po patřičném zatížení prkénka se také otevře záklopka
nad kyblíkem v zadní části toalety, kam padají a kde se shromažďují tuhé výkaly.
Takovéto jednoduché oddělení tuhé části od tekuté zamezuje kvašení obsahu toalety,
tvorbě nepříjemných pachů a vzniku příhodných podmínek pro výskyt much.
Separace moči tak řeší téměř všechny nepříjemné průvodní jevy klasických kadibudek a
suchých toalet.
"Tady to nezapáchá vůbec, pokud nedojde ke špatnému použití," tvrdí o svém eko WC
po pěti letech denního používání Andrej. Navíc přímo pod prkénkem mají tyto toalety
udělaný nepřetržitý odtah vzduchu přímo skrze toaletu odvětrávacím potrubím rovnou
ven.
"Z pohledu pachů je to i lepší než běžné splachovací záchody," upozorňuje majitel na
fakt, že u klasického záchodu jsou odtahy vedeny přes místnost toalety, takže je
vdechujeme.

Co dělat v případě poruchy toalety?
Toaleta Separett Villa je vyrobena a odzkoušena tak, aby byla zaručena její nejlepší funkčnost a spolehlivost. Pokud
Vaše toaleta nesplňuje požadovanou funkci, předtím, než kontaktujete prodejního zástupce, postupujte prosím dle níže
uvedených pokynů.
POZOR! Před jakoukoliv opravou nebo manipulací odpojte toaletu od napájení el. proudu!
Do toalety se dostaly mouchy:
1) Zkontrolujte, zda byla v toaletě nainstalována síť proti hmyzu
2) Vyměňte zásobník za nový. V prostoru sedátka a zásobníku aplikujte přípravek proti hmyzu. Během doby
působení přípravku vypněte ventilátor. Opakujte p o dobu několika dní
3) Pokud chcete ventilátor na delší dobu vypnout, musíte zásobník vyjmout. Jinak se stane obsah zásobníku
přitažlivým pro mouchy
V prostoru toalety se objevuje nepříjemný zápach:
1) Je ventilátor v provozu?
2) Je filtr ventilátoru vyčištěn?
3) Zkontrolujte, zda jsou spoje větracího potrubí a odvodu moči správně utěsněny silikonem.
4) Pokud se v podlaze nachází výtokový otvor do kanalizace, zkontrolujte, zda má správný vodní uzávěr.
5) Zkontrolujte, zda nedošlo k zněčištění sítě proti hmyzu, umístěné na vs tupu větracího potrubí.
Příliš rychlé naplnění zásobníku:
1) Šetřete toaletním papírem
2) K rychlému naplnění zásobníku dochází při pravidelném plnění zásobníku močí
Moč se dostala do zásobníku na tuhý odpad:
1) Sedátko toalety lze posunout dopředu, a to uvolněním žlutých matic na jeho spodní straně. Tímto způsobem se
zajistí správná poloha pro snadnější přímý odvod moči do části pro tekutý odpad
V okolí toalety se objevuje nepříjemný zápach:
1) Latrínový zápach: zápach podobný jako u toalety typu latrína se může objev it, pokud se moč dostane do
zásobníku pro tuhý odpad. Pro odstranění zápachu následujte výše uvedené pokyny. Doporučujeme také
použít výrobek Separett Absorb, který napomáhá zajistit vysušení, takže odpad zůstává suchý a bez zápachu.
2) Zápach kanalizace: pokud je odvod moči napojen na splaškovou kanalizaci, může toto být zdrojem
nepříjemného zápachu. V potrubí pro odvod moči nainstalujte vodní uzávěr (U -potrubí).
Hlučnost/vibrace ventilátoru:
1) Zkontrolujte, zda je toaleta řádně připevněna
2) Vyčistěte filtr ventilátoru a síť proti hmyzu, která je umístěna na vstupu větracího potrubí.
Neprůchodnost potrubí pro odvod moči:
1) Použijte vhodné čistící prostředky nebo čistící péro pro dlouhý dosah
POZOR!!! Pro snížení rizika nárůstu usazenin nebo případnému zablokování p otrubí odvodu moči splachujte toaletu
po každém použití hrníčkem vody. Doporučujeme také biologické tablety Separett Avloppssrens, které se umístí
v misce na tekutý odpad. Tablety obsahují enzymy, které zamezují nárustu usazenin v odvodním potrubí.

