Suosikki!

Uusi EcoVac!
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EcoVac Base
®

Peruspaketti yhdellä Ecovac-istuimella umpisäiliöön
Markkinoiden paras ja helpoin EcoVac-paketti
lyömättömään hintaan. Aito posliini-istuin erittäin
vähäisellä vesihuuhtelulla. Tämä järjestelmä voidaan
yhdistää umpisäiliöön, joka kestää alipaineen. Alipaine
muodostuu tankkiin huuhtelun ajaksi. Base-pakettia
voidaan laajentaa tarvittaessa useammalle istuimelle
myöhemmin – kts. EcoVac Extend 2.

EcoVac Extend 1

Yksi EcoVac-istuin yhdistettynä mihin
tahansa keräilyyn
EcoVac Extend on joustava ja helppo paketti lyömättömään hintaan. Oikea posliini-istuin minimaalisella
vesihuuhtelulla. Sopii yhdelle tai useammalle istuimelle yhdistettynä samaan keräilysäiliöön. Sopii erilaisille
säiliöille, ei tarvita alipainetta kestävää säiliötä. Alipaine muodostuu alipaineyksikön ja istuimen välille ja
jäte tippuu tankkiin alapuolella. Tämä paketti on myös
laajennettavissa useammalle istuimelle.

EcoVac® Extend 2

EcoVac® BOSS2

EcoVac Extend on joustava ja helppo paketti lyömättömään hintaan. Oikea posliini-istuin minimaalisella vesihuuhtelulla. Sopii kahdelle tai useammalle
istuimelle yhdistettynä samaan keräilysäiliöön. Sopii
erilaisille keräilysäiliöille. Alipaine muodostuu alipaineyksikön ja istuimen välille ja jäte tippuu tankkiin
alapuolella. Tämä paketti on laajennettavissa useammalle istuimelle.

EcoVac BOSS2 alipainewc-paketti helposti ja lyömättömään hintaan. Oikea posliini-istuin minimaalisella
vesihuuhtelulla. Sopii kahdelle tai useammalle istuimelle yhdistettynä samaan kompostoivaan biosäiliöön.
Täydellinen ratkaisu niille, jotka eivät voi ottaa umpisäiliötä käyttöön.

Paketti kahdelle tai useammalle istuimelle

Alipaine-wc joka
säästää 90% vettä!

®

Paketti yhdelle tai kahdelle EcoVac istuimelle yhdistettynä biosäiliöön

Eco-käymälöitä Ruotsista jo vuodesta 1991

EcoVac

®

Supervähävetinen alipaine-WC kaikkiin umpisäiliöihin!
Eco-käymälöitä Ruotsista jo vuodesta 1991

Wostman

Wostman

Mahdollistaa vesi-wc:n missä tahansa!

Täydellinen ratkaisu jätteen erilliskeräykseen!

EcoVac on fiksu alipaine-wc, jonka avulla on mahdollista käyttää vesi-wc:tä sielläkin missä se muuten ei
ole mahdollista. Täydellinen ratkaisu kohteisiin, joissa on oma umpitankki ja yksi wc. Tällöin päästään
usein vain yhdellä umpitankin tyhjennyksellä vuodessa – tai jopa harvemmin. EcoVac sopii käytettäväksi
monenlaisten säiliöiden kanssa.

EcoVac käyttää ainutlaatuista ”pehmeää” alipainetta wc:n huuhteluun. Järjestelmä on välimuoto tavallisen
vesi-wc:n ja lentokonevessan välillä. Vakuumimoottori aktivoituu muutaman sekunnin ajaksi huuhdeltaessa ja kuljettaa jätteen pienen vesimäärän avulla läpi viemärin tankkiin. Vettä on vain istuimessa, viemärilinjoissa on vain ilmaa.

EcoVac liitettynä maanalaiseen,
3000 l umpisäiliöön

EcoVac on erittäin vähän vettä käyttävä wc, joka toimii kuten normaali vesi-wc. Se säästää jopa 90% vettä ja on myös energiapihi.

Käyttökokemus
posliini-istuimella ja
vesihuuhtelulla on
lyömätön!

3000 L tank

EcoVac liitettynä 2000 l, maan pinnalla olevaan umpisäiliöön

EcoVac sopii monenlaisiin säiliöihin ja asennustapoihin

EcoVacilla on paljon etuja ja hyviä ominaisuuksia!
Säästää yli 90% vettä!
• kun viemärissä on ilmaa veden sijasta, säästetään suuria määriä vettä
• erittäin vähävetinen huuhtelu: 0,6 litraa
• verrattuna tavallisiin vesivessoihin, säästetään
noin 90% vettä
• verrattuna vähävetisiin vesivessoihin, säästöä
saadaan noin 80%
Tyhjennä umpitankki kerran vuodessa / kaudessa!
• esimerkiksi 3000 l tankkiin mahtuu noin 3000
kerran käyttökerrat
• yhdellä käyttökerralla tankkiin tulee noin litran
verran jätettä: huuhteluvesi 0,6 l ja jäte
Toimii yhdessä erilaisten keräilytankkien kanssa!
• suurin osa umpitankeista ja biosäiliöistä voidaan
yhdistää EcoVaciin
• voidaan yhdistää jo olemassa olevaan
umpitankkiin

Erittäin energiapihi
• moottoria käytetään vain muutaman sekunnin
ajan huuhtelun yhteydessä. Energiaa kuluu alle
euro vuodessa
• käyttää energiaa vuodessa suurin piirtein saman verran kuin polttava käymälä vie yhdellä
käyttökerralla
Toimintavarmuus
• EcoVac on kehitetty erityisesti toimintavarmuutta silmällä pitäen. Jäte ei kulje venttiilien
eikä repijäpumppujen läpi.
• viemärilinjat ovat tyhjät, joten jäätymisvaara on
minimoitu
• EcoVacia voi käyttää myös sähkökatkon aikana,
mikäli viemärilinjoissa on normaali kaato

Eco-käymälöitä Ruotsista jo vuodesta 1991

1 WC yhdistettynä 3000 l tankkiin. EcoVac Base
standardipaketti.

2 WC:tä liitettynä yhteen 3000 l tankkiin. Voit liittää
useamman istuimen samaan tankkiin!

1 WC yhdistettynä MINI tankkiin 1000 / 2000 l. Hyvä
kohteissa joissa ei ole mahdollista kaivaa tai halutaan välttää kalliit kaivuukustannukset.

1 tai 2 WC:tä yhdistettynä BOSS:2 biosäiliöihin.
Vältä umpitankkikeräily ja kompostoi itse.

Wostman

