
Med Separett Ejektortank späds urinen automatiskt ut till rätt blandning, 
åtta delar vatten och en del urin, för att växter ska kunna ta åt sig näringen 
utan att ta skada. Då kan urinen, som innehåller det mesta av vårt nyttiga 
avfall, enkelt spridas i rabatter, odlingar, gräsmattor eller buskar.

Volymen på 50 liter är tillräcklig för fritidshus med spridning varannan eller 
var tredje vecka. En flottör visar när tanken är full.

Separett Ejektortank är lätt att montera och har inga rörliga delar. För att 
den ska fungera optimalt krävs tillgång till vatten med ett tryck på minst 
2,5 bar (250 kPa). Har man tillgång till högre vattentryck klarar man större 
höjdskillnader mellan spridningsmunstycket och tanken.

EJEKTORTANK 50 
Art.nr 1013-03

VINTERFÖRVARING
Töm och rengör tanken. Lossa 
1/2”-slangen.

Töm 3/4”-slangen så mycket 
som möjligt.

ENKEL ANVÄNDNING

Anslutningar: 
Urinavlopp in: Ø32 mm
Bevattningsmunstycke: Snabbkoppling

TEKNISK INFORMATION

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

DETTA MEDFÖLJER EJEKTORTANK 50

– Behållare 50 l – Lock med ejektor 1:8 – Flottör – Slang 10 m 3/4” med 50 cm munstycke (kan förlängas till max 20 m)

LÄTT ATT HÅLLA REN
Efter tömningen av Ejektortanken skall ejektormunstycke och sugslang rengöras genom att stoppa vattenflödet i 
tömningsslangen någon minut. Enklast är att trycka ner spridningsmunstycket i gräsmattan eller att vika slangen. 
Den mängd vatten som då bakvägen går igenom sugslangen ner i tanken; rensar munstycket och sugslangen ifrån 
saltbeläggningar från urinen. Tanken töms därefter genom att öppna flödet i tömningsslangen igen.

INSTALLATION

Ejektortanken ansluts med 1/2” trädgårdsslang och kan med fördel grävas ner en bit. Tänk 
på att Ejektortanken måste placeras lägre än toaletten den är kopplad till. Den anslutande 
slangen bör ha en lutning på minst 1 cm per meter för att säkerställa självfall till tanken. 

Material InnerbehållareEJEKTORTANK 50

Återvinningsbar  
polypropen

50 liter polypropen

Full behållare ca 45 kg

Förp.
strl./vikt

L:52 B:52 

H:62 cm

7 kg

46
5 

m
m

Ø475 mm

 

 

Se
pa

re
tt 

AB
 2

01
9,

 1
18

40
-0

2

Hålet på Ejektortankens lock är avsedd för Ø32 mm 
urinslang. På locket finns även ett indikationsrör som 
via en flottör visar när behållaren börjar bli full. När den 
röda markeringen visas ryms ytterligare ca 5 liter innan 
det rinner över.

TÖMNING
För att tömma Ejektortanken ansluts en vanlig trädgårdsslang med 1/2” snabbkoppling 
(”Gardenakoppling”) till motsvarande koppling på tanken. Den med tanken medföljande 
3/4”- slangen dras ut och eventuella veck tas bort. Vattenkranen öppnas, vattnet går ge-
nom 1/2”-slangen in i ejektorn, suger med sig urinen och trycker ut blandningen i 
3/4”-slangen. Oavsett vattentryck (min 2,5 bar) (genomströmningshastighet) blir alltid 
blandningsförhållandet - ca 1:8 detsamma. När tanken är tömd hörs ett sörplande ljud.

Garanti 3 år  Garantin inkluderar alla originaldelar.


