
Separett Weekend är en urinseparerande toalett för fritidshus, gäststuga, 
kolonistuga eller båt. Toaletten kan placeras både varmt och kallt. 
Urinsepareringen i kombination med den inbyggda fl äkten håller 
utrymmet både ventilerat och luktfritt.

Weekend levereras med monterad 12 V-fl äkt och med batterieliminator som 
gör det möjligt att driva toa letten med batteri, solceller eller nätdrift.

Kapacitet: 
Obegränsad kapacitet vid kontinuerlig tömning av latrinbehållaren.

WEEKEND 7010 
Art.nr 1172-01

BEHÅLLARE OCH SÄCK
Det torra avfallet hamnar i den komposterbara säcken 
som sitter i behållaren. Urinen hamnar i urinskålen, rinner 
genom den in vändiga urinslangen och kommer ut baktill. 
Urinen leds där efter till en uppsamlingsbehållare eller till 
Separett Ejektortank.

BYTA BEHÅLLARE
När säcken blivit full lyfts behållaren med säcken 
enkelt ut ur toan. Med en Roslagskompost kan 
avfallet komposteras direkt. Den som hellre vill 
gräva ner det torra avfallet ställer ut behållaren i 
trädgården i sex månader innan nergrävning.

LUKTFRI MED FLÄKT
Fläkten går kontinuerligt och 
drivs av 12 V. Batteri och 
nätadapter medföljer så att 
toaletten kan kopplas till 
antingen 12 V eller 230 V 
uttag.

LÄTT ATT HÅLLA REN
Weekend 7010 är mycket enkel att hålla ren. Rengör med vanligt rengöringsmedel eller komplettera med den speciellt 
framtagna rengöringssatsen så har du allt du behöver för att hålla den urinseparerande toaletten ren och fräsch.

ENKEL ANVÄNDNING

Anslutningar: 
Ventilation ut: Ø75 mm
Urinavlopp: Ø32 mm 

TEKNISK INFORMATION

Alla våra elektriska produkter är CE märkta. 
Ytterligare information rörande produkterna hittar du på vår hemsida, www.separett.com

DETTA MEDFÖLJER WEEKEND 7010

– Vent.rör 40 cm Ø75 mm – Ventilgaller 
– Täckbricka  – 90° krök  – Vindhuv
– 2 latrinbehållare – 2 lock dito
– 10 komposterbara säckar
– 2 m vit urinavloppsslang Ø32 mm
– Silikon – Skruv för montering

KOMPLETTERA MED

– 1013-03 Ejektortank* – 30010 Roslagskomposten** – 1198-01 Rengöringssats*** – Installationsmaterial**** – 1013-03 Ejektortank* – 30010 Roslagskomposten** – 1198-01 Rengöringssats*** – Installationsmaterial****

***
Rengöringssats för att hålla den urinseparerande 
toaletten ren och fräsch samt säkerställa funktion 
över tid.

*
Med Ejektortanken kopplad 
till Weekend får du ekologisk 
växtnäring till trädgården.

**
Roslagskomposten är en latrinkompost 
som är lämplig för samkompostering av 
hushållsavfall för 5 pers.

INSTALLATION

Utluften installeras rakt bakåt genom vägg. För Weekend 7010 med 12 V fl äkt rekommenderas max en 90° krök och 
4 meter venti la tionsrör. Urinen leds till lämplig efter hantering, med fördel till en Ejektortank.

Detta behöver du
Alternativ 1:
– 1020-03 Ventilationsrör

Om befi ntligt vent.rör med lägre dim. fi nns:
– 1024-01 Skarvtätning ventilationsrör

Om befi ntligt vent.rör med större dim. fi nns:
– 1025-01 Skarvtätning ventilationsrör

För inkoppling till BDT-avlopp:
– 1032-02 Urinavloppssats

****
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BDT-avlopp TankInfi ltration

Material InnerbehållareWEEKEND 
7010

Spänning/
totaleffekt

Energiförbr. Elanslutning Ljudn. fl äkt
Max belast.

Återvinningsbar 
slagfast polyeten

30 l polypropen
Full behållare 
ca 10-12 kg

12 V/2.5 
W/210 mA

0.06 kWh/dygn Batterikabel 
1.9 m 
alt nätadapter 
12/23 V

<30 dB(A)
150 kg

Förp.
strl./vikt

L:53 B:40 
H:52
7 kg
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