
    Bez kanalizácie
    Bez zápachu
    Bez vody

Tichá automatická spaľovacia toaleta

NÁZOV PRODUKTU ELEKTRICKÉ SPAĽOVACIE WC

Modelové označenie Eko Toi 1200

Funkcia Dokonalé spaľovanie ľudských exkrementov v 
uzavretej nádobe

Spustenie spaľovania Po zatvorení veka  a stlačení tlačidla

Čistenie a odvádzanie spalín Katalyzátor a ventilátor

Interval vyprázdňovania spaľovacej 
komory

Raz týždenne alebo podľa potreby

Príkon 1300 W 

Výkon 1200 W

Elektrické napájanie 230V~, 10A 

Núdzové napájanie ventilátora Vstavaný akumulátor 12V~, 3,4 Ah

Použité materiály Kompozit, nehrdzavejúca oceľ,  hliník

Základné rozmery 590 x 400 x 580

Odvetrávacie potrubie Rehau Ø110 mm 

Pripojenie potrubia k WC Koleno Rehau Ø110 mm x 90° 

WC vrecko  Eko - Toi 1200

Blokovanie predných dverí Elektronicky vo väzbe na teplotu zariadenia

Spaľovacia teplota 500 °C – 550 °C

Teplota odvádzaných spalín cez potrubie 15°C – 25 °C nad teplotu okolia

Vonkajšia teplota WC 10°C – 20 °C nad teplotu okolia

Použitie Spaľovanie ľudských exkrementov a sanitárnych 
obrúskov

Doba spaľovania 35 min (krátky cyklus) – 55 min (dlhý cyklus)  

1200
1200

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Europalt spol. s r.o., Levice, Mestský majer 2
info@europalt.sk, tel.: 0911 530 104

TECHNICKÉ PARAMETRE:



POUŽITIE
Keď je kryt otvorený, automaticky sa 
spúšťa odvetrávanie. Pri každej návšteve 
vložíte do misy jednorazovú vodotesnú 
ekologickú vložku, ktorá zbiera všetok 
odpad. Po zatvorení poklopu sa vložka 
s odpadom automaticky presunie do 
spaľovacej komory a žiar premení odpad 
na popol. Vložka chráni misu záchodu 
pred kontaktom s odpadom, toaleta 
teda ostáva čistá a hygienická.

KAM UMIESTNIŤ SPAĽOVACIU 
TOALETU?
Takmer všade, kde nie je voda ani 
kanalizácia, ale je k dispozícii elektrická 
prípojka. Hodí sa predovšetkým 
na chaty, chalupy, hausbóty, do 
ekologických domov, malých 
obchodíkov, horských penziónov, či do 
karavanov. Možnosti toalety predbehnú 
vaše očakávania.

EKOLOGICKÁ PREVÁDZKA
Používaním spaľovacej toalety šetríte 
vodu, ktorú vlastne vôbec nepoužívate. 
Tiež šetríte elektrickú energiu, ktorej 
toaleta spotrebuje iba minimum. A 
napokon šetríte životné prostredie, ktoré 
nezaťažujete biologickým odpadom a 
ktorému popol z odpadu vrátite ako 
hnojivo.

Vyzerá takmer ako klasický záchod 
na vodu. Ibaže vodu nepotrebuje. 
Spaľovacia toaleta EKO-TOI 1200 je 
moderné alternatívne riešenie pre 
všetky priestory, kde nie je možné 
umiestniť tradičné splachovacie WC. 
Jej bezpórovitý povrch sa ľahko čistí 
a je na nerozoznanie od klasického 
keramického WC.

Odpad sa automaticky likviduje 
spaľovaním, bez zápachu a hygienicky. 
Po týždni používania až 5 člennou 
rodinou ostanú v odpadovej časti 
toalety iba cca 2-3 decilitre popola. Ten 
je absolútne bez akýchkoľvek baktérií, 
ktoré boli zničené žiarom.
Popol možno využiť ako hnojivo, toaleta 
je tak 100% ekologická.

Pracuje na jednofázovom napätí (230 V, 
10 A), teda na klasickú elektrickú energiu 
a v prípade jej výpadku na batérie ako 
núdzový režim pre dochladzovanie a 
riadenie riadiacej jednotky po dobu 20 
min. Stav batérie je sledovaný viď. návod 
na použitie.
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