
Koolla on väliä
Separettin uusin erotteleva käymälä Tiny jättää tilaa muulle. Itsestään selvä valinta 
minikotiin tai muihin pieniin tiloihin. Valitse kahden version välillä ja mieti mitä teet 
kaikella saamallasi lisätilalla.

Kaksi versiota  
- Tiny virtsanpoistolla: Sisäinen säiliö kiinteelle jätteelle, ulkoinen virtsan johdatus. 
- Tiny virtsasäiliöllä: Sisäiset säiliöt kiinteelle sekä nestemäiselle jätteelle.
Tämä esite kuvailee Tiny virtsanpoistolla.

TINYvirtsanpoistolla
Tuotenumero 1271-01

HELPPO KÄYTTÄÄ

TÄMÄ SISÄLTYY TOIMITUKSEEN

Käyttöopas, Asennusopas, 12V akkukaapeli, Verkkovirta-
muuntaja 110-240 V, 1 x säiliö kannella kiinteä jäte,  
Sisäinen virtsaputki Ø 32 mm jalustalla, Ø 32 mm 
virtsanpoistoputki 2 m, Ø 32 mm suora liitosputki, Ø 32 
mm 90-asteen liitosputki, Ø 32 mm läpiviennin 
peiterengas, 2 x Ø 32 mm virtsanpoistoputken kiinnike, 
40cm putki seinän läpivientiin Ø 50mm, Putkisovitin Ø 
50mm / Ø 1,5”(sch 40), Tuuletusputken pää hyönteisver-
kolla, vaakavetoon Ø 50mm/1,5”, Tuuletusputken hattu, 
Pidike biotabletille, Silikonia, Asennussapluuna, 3x 
asennusruuvit, 10x biosäkki, Tuotenäyte biotabletti, 
Tuotenäyte Absorb-kosteudenpoistaja, Tuuletinkanavan 
suodatin

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

Erotteleva lastenistuin  1101-01                  Biotabletti 1118-01                           Tiny Absorb kosteudenpoistaja  1346-01

ASENNUS

Tiny virtsasäiliöllä vaatii asennukseen ainoastaan 12 V tai 110-240 V sähköä ja mahdollisuuden vetää 50mm 
tuuletusputken sekä 32 mm virtsanpoistoputken ulos käymälätilasta.

Käymälä on suunniteltu 50 mm putkille (ulkomitta). Optimaalisen toiminnan takaamiseksi suositellaan Sepa-
rettin omaa asennussarjaa, jonka putket ja kulmat ovat oikean mittaisia.

Separett Tiny voidaan asentaa enintään 5 metriä pitkällä tuuletusputkella ja kahdella 90 asteen mutkalla. 
Ilmanvaihto voi tapahtua seinän, lattian tai katon läpi, esimerkiksi ylös vintille ja ulos talon sopivan sivun läpi.

TEKNISET TIEDOT
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PIENIIN TILOIHIN SOPIVA
Tiny on Separettin viimeisin tulokas 
erottelevien käymälöiden perheeseen. 
Pienempi ja näppärämpi muotoilu 
yhdistettynä vuosikymmenien 
kehitystyöhön on tehnyt Tinysta 
modernin erottelevan käymälän, joka 
on erityisen hyvin soveltuva pieniin ja 
ahtaisiin tiloihin. 

HYGIEENINEN JA HAJUTON
Separett Tiny on hyvin 
varmatoiminen ja helppo asentaa. 
Tuuletin puhaltaa ulos muodostuvat 
vähäiset hajut. Tiny vaikuttaa myös 
parantavasti sisäilman laatuun 
pitämällä ilman liikkeessä jatkuvasti. 
Tuuletin on tehokas, mutta hiljainen 
ja toimii parhaiten ollessaan päällä 
jatkuvasti.

NÄKÖSUOJA
Näkösuoja peittää säiliössä olevat 
kiinteät jätteet ja poistuu tieltä 
istuttaessa käymälälle käyttöä varten. 
Näkösuojan ansiosta et näe kiinteää 
jätettä ennen kuin on aika tyhjentää 
säiliö.

Kosteudenpoistajaliina sijoitetaan jätesäkin 
pohjalle, ja sitä käytetään imemään mahdol-
linen jätteen liiallinen kosteus. Liina auttaa 
pitämään sisällön kuivana ja hajuttomana.

Sen avulla pienimmätkin käyttäjät 
voivat helpommin käyttää käymälää.

Asetetaan virtsakulhoon. Tabletti 
eh  kä  isee entsyymien avulla keräänty-
mien muodostumisen virtsan-
poistoputkeen ja ehkäisee sen 
tukkeutumista. 

Liitännät:
Menoilma: Ø50 mm
Virtsanpoistoputki: Ø33 mm 

Kaikki sähkötuotteemme ovat CE-merkittyjä. Lisätietoa tuotteistamme löytyy verkko-
sivuiltamme osoitteesta www.separett.fi

5 vuoden takuu

Materiaali SäiliöTINY Jännite/
Teho

Energian- 
kulutus

Liitäntä
Akkukaapeli

Äänitaso 

Kierrätettä-
vä korkea-
kiiltoinen 
polypro-
peeni

Sisäsäiliö kiinteä 
jäte: 14,5 litraa 
polypropeenia. 

12 V / 1.6 W  0.04 kWh/vrk Akkukaapelit 
1,55mm tai 
muuntaja 110-
230 V / 12 V

<30dB(A)

Kanta-
vuus

150 kg 

SUURI KAPASITEETTI
Virtsan erottelun ansiosta sekä 
haju että käsiteltävän jätteen määrä 
vähenevät. 
Kiinteä jäte tyhjennetään päivittäisessä 
käytössä 2 hengen kotitaloudessa 
noin kerran kahdessa viikossa. 
Virtsa johdetaan esimerkiksi 
ulkoiseen säiliöön, joka tyhjennetään 
tarvittaessa.

Esimerkki asennuksesta

470 mm

497 mm
398 mm


