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Suchą  toaletę torfową PITECO 506 można postawić na podłodze.
Nie wymaga wody ani zasilania elektrycznego, dodawanie mieszanki torfowej jest wystarczające.

-  Automatyczny zawór otwiera i zamyka otwór odpływowy moczu (zdjęcie 1,2) 

-  Trzy uchwyty na zbiorniku na torf i fekalia (zdjęcie 3)

-  Przegrodę w części akumulacyjnej (zdjęcie 4)

-  System drenażowy z mechanicznym  filtrem  (zdjęcie 5)

-  Efektywny system rozrzucania mieszanki torfowej (zdjęcie 6)

-  Możliwość mocowania  dolnej obudowy do podłogi

Zawartość opakowania:

-  obudowa dolna i nakładka górna
-  zbiornik na nieczystości z mieszanką torfową
-  2 metry rury wentylacyjnej w 4 odcinkach po 50 cm
-  3 łączniki rur
-  wąż spustowy  średnicy 32mm i długości 2m
-  1 zacisk do zamocowania węża spustowego do toalety
-  deska sedesowa 
-  szufelka do nasypywania mieszanki
  

  Wymiary (długość x szerokość x wysokość)        71 x 39 x59 cm

  Wysokość siedzenia                                             42 cm

  Pojemność zbiornika na nieczystości                   44 litry

  Pojemność zbiornika na mieszankę torfową        11 litrów

  Masa toalety                                                         11 kg

  Średnica rury wentylacyjnej                                  75 mm

  Średnica węża spustowego                                  32 mm

  Obciążenie toalety                                                 Max 150 kg
 

Toaleta wyposażona jest w:

Dane techniczne:
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Planowanie i instalacja toalety

Toaletę Piteco postawić w pomieszczeniu tak, aby zapewniona  była wystarczająca przestrzeń 
do jej użytkowania i konserwacji. Toaletę ustawić poziomo na podłodze. Podczas wyboru 
miejsca należy wziąć pod uwagę przestrzeń do zamontowania rury wentylacyjnej oraz węża do
odprowadzania moczu. Korpus toalety można przymocować do podłogi.

Złożenie toalety Piteco i montaż węża odprowadzającego mocz 

Korpus toalety można przymocować wkrętami do podłogi. Wkładamy zbiornik na torf i fekalia.(zdjęcie 8)  
Nakładamy górną pokrywę toalety i montujemy  deskę sedesową. (zdjęcie 9)

Montaż  rury odpowietrzającej  toaletę  

Rurę odpowietrzająca toaletę należy przeprowadzić przez dach - jest to konieczne dla prawidłowej 
eksploatacji toalety

Włożyć ścięty odcinek rury odpowietrzającej w tylną, kołową część toalety, tak ja na zdjęciu 10.  
Nakładać  łączniki rury na kolejne odcinki rur. Ostatni odcinek rury włożyć w otwór dachu i przesunąć w 
dół wkładając w ostatni łącznik (zdjęcie 11)

W razie potrzeby wydłużyć rurę wentylacyjną przy pomocy rury kanalizacyjnej Ø 75mm.
Na koniec rury można nałoży wywietrzak grawitacyjny K10. (zdjęcie 12) - (dodatkowe wyposażenie)
Wywietrzak grawitacyjny K10 zapewnia intensywną wentylację nawet przy minimalnej prędkości wiatru.

Do uszczelnienia rury przechodzącej przez dach można użyć uszczelniaczy do pokryć dachowych lub
kołnierza uszczelniającego  z EPDM U3. (zdjęcie 13) - (dodatkowe wyposażenie)

Na końcówkę odpływową korpusu dolnego zbiornika   
nakładamy wąż spustowy i opaskę zaciskową,którą 
dokręcamy (zdjęcie 7) . Wąż przeprowadzamy przez otwór 
w ścianie pomieszczenia, w którym ma znajdować się 
toaleta.
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Odprowadzenie  moczu z toalety

Wyprowadzony wąż spustowy moczu  wkładamy do zbiornika  zakopanego na zewnątrz pomieszczenia, 
lub poprzez drenaż do gruntu. Podczas instalacji odprowadzającej mocz, zapewnić wystarczający kąt 
nachylenia węża, aby  zapewnić przepływ cieczy bez zakłóceń przez całą drogę odpływu.

Eksploatacja toalety

Mieszankę torfową  wsypujemy  do zasobnika na torf  (zdjęcie 14)                                                          
Na dno zbiornika rozsypać mieszankę torfową na grubość około 5 cm                                                    
Po skorzystaniu z toalety należy obracać pokrętłem mieszalnika tak aby rozsypując mieszankę torfową 
przysypać fekalia, które znalazły się w zbiorniku. (zdjęcie 14)

Opróżnianie toalety

Po zapełnieniu pojemnika torfem i fekaliami wynosimy go i wysypujemy na kompost, przesypując ziemią.
Okres składowania takiego kompostu to około jeden rok.                                                                      
Mocz z zewnętrznego zbiornika, po rozcieńczeniu w proporcji 1:10 można użyć jako nawóz do roślin        
ozdobnych na podwórku lub w ogródku.

Jaki torf stosować w toalecie PITECO?

W toalecie PITECO powinna być stosowana mieszanka kwaśnego torfu z drobno zmieloną korą 
sosnową, dlatego dobrze sprawdzi się podłoże pod iglaki. Można dodać drobne trociny sosnowe.     
Warto również dodać preparat przyspieszający kompostowanie. 

Wskazówki

Mocz należy oddawać siedząc.

Do czyszczenia toalety używać domowych nieagresywnych środków czystości.

Jeśli chcemy użytkować toaletę w zimie to należy zapewnić izolację cieplną wentylacji i systemowi 
odprowadzania moczu. Wąż Ø 32 powinien mieć odpowiedni spadek, aby zapobiec zamarzaniu w nim 
cieczy.

Mieszankę torfową przechowywać w suchym miejscu. Wilgotna mieszanka torfowa źle rozsypuje się  z 
rozrzutnikiem torfu.

Do toalety nie wrzucać: śmieci, podpasek, chemikaliów, wapna, detergentów, popiołu, niedopałków 
papierosów.

Po skorzystaniu z toalety, a mając wilgotną mieszankę torfową 
możemy ją rozsypać po fekaliach używając plastikowej szufelki.

 Pojemnik na mieszankę torfową

 Pokrętło do rozsypywania mieszanki torfowej w toalecie
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