
Separett Weekend on uriini eraldav kuivkäimla suvilatesse, külalismajadesse, aiama-
jakestesse või paatidesse. Käimla toimib nii soojas kui kütteta ruumis. Uriini eraldav, 
sisseehitatud ventilaator õhutab ruumi ja hoiab selle lõhnavaba.

Weekendil on kaasas sisseehitatud 12 V ventilaator, akujuhtmed ja lisa juhtmed, 
millega saab käimla funktsioneerida aku, päikesepaneelide või elektriga.

Mahutavus: Piiramatu mahutavus, kui kogumisnõud tühjendatakse regulaarselt.

WEEKEND 7010 
Art.nr 1172-01

KOGUMISNÕU JA KOTT
Kuivjäätmed liiguvad kogumisnõus asuvasse 
kompostitavasse jäätmekotti. Uriin liigub uriininõusse, 
mille seest jookseb läbi uriinivoolik ja tuleb tagant 
poolt välja. Uriin suunatakse seejärel kogumisnõusse 
või Separett Ejektortank uriinianumasse.

LIHTNE KOGUMISNÕU VAHETUS
Kui kott on täitnud kogumisnõu, siis on seda koos 
kotiga lihtne käimlast välja tõsta. Roslagskomposti 
komposteriga on jäätmeid võimalik kohe 
kompostida. Need, kes soovivad kuivjäätmeid 
pigem maha matta, peaksid kogumisnõu 12 kuuks 
aeda jätma enne mahamatmist.

LÕHNAVABAKS VENTILAATORI ABIL
Ventilaator töötab pidevalt 12V võimsusel. 
Komplekti kuuluvad aku ja vooluadapter, 
nii et käimlat saab ühendada kas 12V või 
230 V pistikuga. 

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

LIHTNE KASUTUS

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

TEHNILISED ANDMED

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

KOMPLEKTIS SISALDUV

– Ventilatsioonitoru 40 cm Ø75 mm
– Ventilatsioonivõrk 
– Ilukate – 90° põlv
– Venilatsiooni korstnakate
– 2 jäätmete kogumisnõud – 2 kaant
– 10 kompostivat jäätmekotti 
– 2 m uriinivoolik Ø32 mm  
– Tihendussilikoon
– Kinnituskruvid

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

***
Puhastuskomplekt kõikide vahenditega, mida 
vajad oma Weekend käimla puhastamiseks.

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

**
Bio äravoolu puhastusvahend aitab hoida 
uriini äravooluvooliku puhtana uurinisoola-
dest, mis võivad ummistada uriinivoolikut.

PAIGALDUS
Ventilatsioon paigutatakse otse toote taha seinast läbi. Weekend 7010 käimlale koos 12 V ventilaatoriga soovitatakse 
maksimaalselt ühte 90º põlve ja 4 meetrist ventilatsioonitoru.  Uriin suunatakse sobivasse järelkäitlusse samal viisil kui Villa 
9000 - eelistatavalt Ejektortankiga.

Te vajate järgmised paigaldusvahendeid
Alternatiiv 1:
– 1020-03 Ventilatsioonitoru 

****

1020-03

1024-01

1025-01 1032-02

Kanalisatsioon Tsistern

Materjal Kogumisnõu WEEKEND 
7010

Pinge /
Vatid  Elektritarve Elektri 

ühendus
Ventilaatori 
müratase /
Maks kaal

Taaskasutatav 
löögikindel 
polüetüleen

30 liitrine 
polüpropeen, 
täiskonteiner 
umbes 10-12 kg

12 V / 2.5 W 
/ 210 mA

0.06 kWh/päev Akujuhe 1.9 m 
/ võrguadapter 
12/230V

<30 dB(A)
150 kg

P: 53 L: 40
K: 52 cm
7 kg

Kui olemasoleval ventilatsioonitorul on väiksemad 
mõõtmed:
– 1024-01 Toruliite tihendiga ventilatsioonitoru
Kui olemasoleval ventilatsioonitorul on suuremad 
mõõtmed:
– 1025-01 Toruliite tihendiga ventilatsioonitoru
Äravoolu ühendamiseks kanalisatsiooniga:

– 1032-02 Uriini äravoolu komplektid

Alternatiiv 1

Pakendi 
suurus/
kaal 


