FREEZE 2000

Art.nr 1195-01

Separett Freeze är en frystoalett som passar dig som vill ha en toalettlösning som inte kräver
någon fast installation. Den behöver bara anslutas till el (230 V) för att fungera och kan lätt
flyttas efter behov. Varken avlopp eller ventilation krävs.
Freeze fungerar som en frysbox. Efter användning fryses toalettavfallet ner och blir luktfritt.
Du behöver varken avlopp eller ventilation.
Innerbehållaren, som med fördel kläs med vår komposterbara latrinsäck, töms i en
latrinkompost, t.ex. en Roslagskompost när den är full.

Kapacitet:
Obegränsad kapacitet vid kontinuerlig tömning av latrinbehållaren.

ENKEL ANVÄNDNING

LATRINKÄRL MED HANTAG

ALLT FRYSES

Latrinkärlet är utrustat med handtag för enkel tömning och
byts enkelt ut vid behov.
Art. nr:1212-01

En timme efter det att du kopplat Freeze till eluttaget är toaletten
redo för användning. Innerkärlet håller då en temperatur på ungefär
-18 grader och avfallet fryser inom kort. Temperaturen kan regleras
med ett reglage på baksidan av toaletten.

LÄTT ATT HÅLLA REN

Freeze är mycket enkel att hålla ren. Rengör med vanligt rengöringsmedel för att hålla den ren och fräsch.

DETTA MEDFÖLJER FREEZE 2000

KOMPLETTERA MED

– 1 st latrinbehållare

– 30010 Roslagskomposten*

- 10 st komposterbara säckar
- 1 st barnsits Sally
*
Roslagskomposten är en latrinkompost
som är lämplig för samkompostering av
hushållsavfall för 5 pers.

INSTALLATION
Separett Freeze kräver inte någon fast installation. Anslut den bara till eluttaget (230 V).
Varken avlopp eller ventilation kräv

TEKNISK INFORMATION
Energiförbr.

Återvinningsbar
ABS, antibakteriell. Pulverlackad plåt

20 liter
polypropen.
Full behållare
ca 20 kg

0.73 kWh/dygn Sladd 2,3 m
med jordad
stickpropp

230 V/
60 W

Elanslutning

Ljudn. fläkt
Max belast.
Ca 39 dB(A)
150 kg

Förp.
strl./vikt
L:65 B:46
H:60
30 kg

550 mm
440 mm

Garanti 3 år Garantin inkluderar alla originaldelar.

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

500mm

Material

635 mm
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