Olisiko
mukavaa saada
kotiisi toinen WC?
Nyt siihen ei tarvita
suurta ja kallista
remonttia

Tavallinen WC ja
vesipisteet helposti
tilaan, jossa ei ole
viemäriä.

WC-istuin silppuripumpulla
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istumakorkeus 430mm
Kokonaiskorkeus 795mm

Saat helposti tavallisen standardi WC:n ja
vesipisteet tilaan, jossa ei ole viemäriä.

Kokonaispituus 700 mm

Tecma silppuri WC on tavallinen WC-istuin jossa on erillinen silppuripumppu.
Saat näin tehtyä WC:n lähes mihin tahansa. Kellarit, ullakot ja kaikki tilat, joissa
ei ole viemäriä tai viemäri on halkaisijaltaan niin pieni ettei siihen saa WC-istuinta
kytkeä, voidaan nyt helposti varustaa tavallisella WC-istuimella.
Hiljaisessa WC-istuimessa on kaksoishuuhtelu ja sen huolto sekä varaosien saanti
on turvattu, koska malli on yleinen ja aivan tavallinen laadukas WC-istuin.
Tecma on ainoana markkinoilla helposti ilman työkaluja avattavissa, joten jos silppuriin joutuu lasten lelu tai muu vieras esine, sen poistaminen onnistuu keneltä vain
nopeasti, helposti ja siististi.
Tekniset tiedot:
Käyttöjännite		
230 V AC
Teho			
600 W
Virta			
3A
Verkkovirran taajuus
50 Hz
Kotelointiluokka
IP 55
Max nostokorkeus
1,1 bar (11 m)
Max tuotto
277 lt/min
Max äänitaso
70dB
Suurin veden lämpötola
< 100°C
Kondensaattori
10πF/450V
Liitäntäputken koko              Ø 32-40 mm

Toimintavarmuus on huippuluokkaa joten laite soveltuu myös julkiseen käyttöön.
Silppuripumpun vesiosassa ei ole ollenkaan liikkuvia osia, siksi se on hyvin varmatoiminen. Suoritat vain huuhtelun normaalisti ja silppuripumppu käynnistyy automaattisesti vedenpinnan kohotessa ja ilmanpaineen ohjaamana.
Tecma WC-istuimeen voi liittää myös pesualtaan, pesukoneen ja suihkukaapin.
Laite kestää +95C° vettä sekä vahvoja kemikaaleja. Pumppausteho on omaa luokkaansa ja jäteveden voi johtaa jopa 11m ylöspäin tai 50m sivusuuntaan. Lopuksi
jätevesi johdetaan tavalliseen viemäriin tai umpisäiliöön. Valitset vain pienen tai
suuren huuhtelun kuten ennenkin.

Poisto

Asennus on helppoa ja pumppaamo-osan puhtaanapitokin sujuu tasaisten pintojen
ansiosta yhtä helposti kuin itse WC-istuimenkin.

Esimerkkejä vesikalusteiden liittämiseksi

Liitäntäputki Ø32mm

