
Separett Ejektorisäiliöllä sekoitetaan virtsaa kasteluveteen oikeassa suhteessa: 
8 osaa vettä ja 1 osa virtsaa. Tässä suhteessa virtsan ravinteet ovat muodossa, 
jossa kasvit voivat hyödyntää ne vahingoittumatta. Koska virtsa sisältää suurim-
man osan elimistöstä poistuvista ravinteista, on se laimennettuna erittäin hyvä 
lannoite ruiskutettavaksi esimerkiksi viljelmille, nurmikolle ja pensaille.

Ejektorisäiliön 50 litran tilavuus riittää vapaa-ajan asunnolla, mikäli seos ruisku- 
tetaan 2-3 viikon välein. Säiliössä oleva koho ilmaisee, kun tankki on täynnä.

Separett Ejektorisäiliö on helppo koota ja siinä ei ole mitään liikkuvia osia. Jotta 
tuote toimisi oikein, on vedenpaineen oltava vähintään 2,5 bar (250 kPa). Mikä-
li paine on suurempi, voi seosta suihkuttaa korkeammalle tankin korkeudesta 
katsottuna.

EJEKTORISÄILIÖ 50 
Tuotenumero 1013-03

TULOLIITÄNTÄ JA KOHO
Ejektorisäiliön kannessa oleva Ø32 mm reikä on 
tarkoitettu erottelevan kuivakäymälän virtsan-
poistoputkelle. Kannessa on myös koho, joka 
kellukkeen avulla ilmaisee kun säiliö alkaa olla 
täynnä. Punaisen merkin tullessa näkyviin 
mahtuu säiliöön vielä 5 l nestettä.

TYHJENNYS
Tyhjennyksen ollessa ajankohtaista, kytketään Ejektorisäiliö tavalliseen puutar-
haletkuun 1/2” pikaliitännällä. Säiliön mukana toimitettu  3/4”-poistoletku ava- 
taan auki ja suoristetaaan. Vesihana avataan ja vesi kulkee 1/2”-letkua pitkin 
ejektoriosaan, joka puolestaan imee imuputkea pitkin virtsaa säiliöstä ja syöttää 
seoksen 3/4”-poistoletkuun. Veden paineesta huolimatta (min. 2,5 bar) tulee 
seoksesta aina oikea noin 1:8. Kun säiliö on tyhjä, kuuluu sieltä ”hörppivä” ääni.

TALVISÄILYTYS
Tyhjennä ja puhdista säiliö. 
Irrota 1/2”-letku.
Tyhjennä 3/4”-letkua niin 
paljon kuin mahdollista.

HELPPO KÄYTTÄÄ

Liitännät: 

Virtsaputki: Ø32 mm
Letkuliintäntä sisään: pikaliitäntä.

TEKNISTÄ TIETOA

TÄMÄ SISÄLTYY TOIMITUKSEEN

– Säiliö 50 l – Kansi ejektoriosalla 1:8 – Kelluke ja koho– Poistoletku 10 m 3/4” 50 cm suukappaleella (Poistoletkua voi jatkaa max. 20 m asti)

HELPPO PITÄÄ PUHTAANA
Tyhjennyksen jälkeen suositellaan poistoputki taitettavan tukkoon, jolloin ejektorisäiliöön päätyy vettä 
ja sekä imuputki että ejektoriosa puhdistuvat. Juoksutusta kannattaa tehdä parin minuutin ajan, jonka 
jälkeen poistoputki jälleen avataan ja säiliö ruiskutetaan jälleen tyhjäksi vedestä.

ASENNUS

Ejektorisäiliö liitetään 1/2” puutarhaletkuun ja se voidaan myös haudata osittain
maan sisään. Huomaa, että ejektorisäiliö on asennettava alemmas kuin käymälä,
joka siihen on kytketty. Liitosletkun tulee kallistua tankkiin päin vähintään 1 cm
metriä kohden, jotta virtsa varmasti valuu säilöön. Mukana toimitetaan myös 10
m poistoletkua. Poistoletkun halkaisija on 3/4”.

Materiaali SäiliöEJEKORISÄILIÖ 50

Kierrätettävä polypro-
peeni

50 litraa, polypropeeni
Täysi säiliö noin 45 kg

Pakkauksen 
koko ja paino
Halkaisija: 52 cm 
Korkeus: 62 cm
Paino: 7 kg
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Kaikki sähkötuotteemme ovat CE-merkittyjä. 
Lisätietoa tuotteistamme löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta www.separett.fi

3 vuoden taku  Tuotteella on 3 vuoden materiaali- 
ja valmistusvirhetakuu.


