Hajuton, hygieeninen,
helppohoitoinen.
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Tyhjennät kahvikupillisen tuhkaa
kuukauden käytöstä (1 hlö).
Vaivattomasti ja hajuttomasti.
Testatut laitteet!

Polttavawc.fi

Polttavawc.fi

Polttavawc.fi

Kun haluat laitteen
ulkorakennukseen.

Kun haluat laitteen
lämmitettyyn sisätilaan.
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Suljettu ilmankierto - ei aiheuta
wc-tilassa vetoa tai kylmennä wc
tilaa!
Käyttömukavuutta!
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Kun laite sijoitetaan ulkorakennukseen
(ei lämmitystä):

Kun laite sijoitetaan sisätilaan:
Comfort mallilla tuloilma otetaan suoraan ulkoa
ja johdetaan ulos. Kuvassa yleisin asennustapa,
muitakin mahdollisuuksia on (kts polttavawc.fi).

Cinderella mallit on
varustettu tehokkaalla
katalysaattorilla, joka
poistaa hajua ja päästöjä
tuuletusilmasta. Siksi niitä
voidaan käyttää myös
tiheämmin asutulla alueilla.

Oikea malli kohteeseen:
Polttavissa vessoissa on eroja. Käyttömukavuus, soveltuvuus, kapasiteetti ja turvallisuus vaihtelevat eri malleilla.
Ruotsissa 2014 tehdyssä vertailussa puolueeton testaaja Testfakta arvioi
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markkinoilla olevia malleja. Tutustu lähemmin polttavawc.fi.
Mielenkiintoista luettavaa mallivertailusta sekä myös polttavan wc:n

Cinderella käyttää Sensetekniikkaa, jolla
varmistetaan, että polttoaika
on optimaalinen.

Asennus:

käyttöön liittyvistä yleisistä kokemuksista.

polttavawc.fi

Laite toimitus sisältää suuren osan asennustarvikkeista. Mukana pakkauksessa on ilmastointiputken hattu, kondenssikulma ja 60 cm putki seinänläpi (Comfort myös tuloputki ja putkensuojus ulos. Kuvassa yleisimmät asennustavat.

Erityisesti talvikäytössä käyttömukavuuteen vaikuttaa laitteen ilmankierto.
Markkinoilla on laitteita, jotka ottavat korvaavan ilman huonetilasta ja
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laitteita, jotka ottavat sen suoraan ulkoa.

Toimiva ratkaisu kesäkäytössä!

Cinderella Classic

Cinderella Comfort

Polttava wc polttaa virtsan ja ulosteet korkeassa
lämpötilassa.
Se on järkevä ja kustannustehokas tapa järjestää
wc-mukavuudet mökille.

Tuloilma wc-tilasta - korvausilman venttiili wc-tilaan ulkoa!

Koska polttava vessa käyttää palamisprosessissa runsaasti ilmaa
(100-150 m3/ h) on suoraan ulkoa, omalla putkella ilmanottava laite
(suljettu ilmankierto) mukavampi käyttää. Muissa laitteissa suuren
ilmamäärän johtaminen wc-huoneen läpi aiheuttaa kylmenemistä ja
vedon tunnetta. Jos tuloilmaventtiiliä huoneeseen pienennetään ei
palamisprosessi ole tehokas ja laitteisto voi rikkoutua.
Pelkästää kesäkäyttöön sopivat myös muut yksinkertaisemmat mallit.
Meiltä löytyy ympärivuotiseen ja kesäkäyttöön testatut ja
kustannustehokkaat laitteet:!
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Myös sähköttömille mökeille nestekaasulla toimiva malli.

COMFORT JA CLASSIC:
Poistuvan ilman (Comfort myös tulevan)
ilmastointiputki Ø 110 (PP 110 x 3,4 mm) Istuinkorkeus 540 mm - Kokonaiskorkeus
600 mm - Leveys 390 mm - Syvyys 590 mm
Paino 34 kg - Teho 2000 W - 10 A

Tyhjennetään kahvikupillinen
tuhkaa / hlö / kk.

Asennusta varten tarvitaan siis suoraputki (D110) ja mahdolli
set kulmaosat ja putken kiinnikkeet.
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Vertailut ja testit. Oikea
laite oikeaan kohteeseen.

Laite kohteeseen, missä
ei ole sähköverkkoa.

.fi
c
w
a
v
a
poltt

Mukavuudet myös aurinkosähkökohteeseen. Saatavilla
myös Cinderella GAS laitteeseen
liitettävä aurinkopaneeli
(sähköttömät kohteet).

.fi
c
w
a
v
a
poltt

Cinderella GAS

Cinderella GAS polttaa
nestekaasulla ja puhallin
+ muu tekniikka toimii
aurinkosähköllä.
MITTOJA:

Täydennä puhdistamolla.
Kaikki mukavuudet edullisesti.
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Polttavissa vessoissa on eroja!
Käyttömukavuus, soveltuvuus ja
turvallisuus vaihtelevat eri
malleilla.
Vertaile ominaisuuksia!

Täydennä polttava wc helppohoitoisella mökkipuhdistamolla.
Kaikki mukavuuden mökille
kohtuukustannuksin!

Testfakta 2014 - 2018

Suojapussit 500 kpl

Kun käytössä on aurinkosähkö (12 V):

Polttavawc.fi

Polttavien vessojen testaus:
“Suuria eroja tehokkuudessa ja turvallisuudessa - Testfaktan testin mukaan Cinderellan polttokäymälät

polttavat käymäläjätteet sekä parhaiten että turvallisimmin. Kolme
kilpailevaa käymälää reputtivat turvallisuusosiossa. Niiden suhteen tuli
pyllyn alla saa sananmukaisen merkityksen.”
polttavawc.fi
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Istuinkorkeus 540 mm
Kokonaiskorkeus 600 mm
Leveys 390 mm
Syvyys 590 mm
Paino 34 kg

BioBox puhdistamot
Yrityksen tuotteet ja menetelmät perustuvat pitkään kokemukseen ympäristötekniikan alalla.
Puhtaan veden käsittelylaitteista 1950 luvun alussa alkanut
toiminta on laajentunut 1960 luvulla jätevedenpuhdistuslaitteistoihin ja 1970 luvulla biologisiin wc-järjestelmiin ja 1980 luvulla
kompostointiin.
Toimintaan on kuulunut yksittäisten tuotteiden myymisen lisäksi
aina myös kokonaismenetelmien toimitukset vaativimpiin
kohteisiin.
Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillemme pitkälle kehitettyjä
ympäristötekniikan ratkaisuja haja-asutukseen jätevedenkäsittelyratkaisuiksi,
wc-järjestelmiksi ja kompostointiratkaisuiksi.
Tuotteemme edustavat alan terävintä
kehitystä, tarjoten tehokkaita ja luotettavia menetelmiä tämän päivän tarpeisiin.

TEKNISTÄ TIETOA:
Poistuvan ilman ilmastointiputki Ø 110 (PP 110 x 3,4 mm) - Kapasiteetti
10 henkilöä - Jännite 12V DC/4 Amp (11-14,5V) - Kaasu Propan (paine 30
mBar) - Puhaltimen teho 5,4 W, 49 db, 184 m3 /tim - Polttoteho 3000 W Sähkönkulutus polttaessa n 1,3 A - Sähkönkulutus jäähdytyksessä n 0,5 A
- Sähkönkulutus / käyttökerta n 1,9 Ah - Sähkönkulutus odotustilassa
n 0,005 A - Kaasunkulutus / käyttökerta n 130 gr

XL

Meiltä myös harmaiden vesien puhdistuslaitteet!! kts

M

raitabiobox.fi
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Usein kysyttyä polttavista vessoista:
Mitä käyttö maksaa? - energiankulutus n 10 - 15 c/ kerta + suojapussi
(yht. n. 20-30 c / käyttökerta). Kun laitetta ei käytetä, ei aiheudu kuluja
(kuluttaa ainoastaan polton aikana sähköä).
Hoitaminen ja huoltaminen? - suosittelemme katalysaattorin huuhtelua (Cinderella) 1000 käyttökerran välein. Tuhkan tyhjennys n 100 käyttökerran välein.
Talvisäilöntä (jos laite vain kesäkäytössä)? - voidaan jättää kiinni sähköpistokkeeseen tai irroittaa siitä (kun poltto valmis).
Laitteen käyttöikä? - kun laitetta käytetään ohjeiden mukaan ja sitä
huolletaan säännöllisesti on arvioitu käyttöikä 10-20 vuotta.
Takuu? Cinderella 3 vuotta Huolto? Huollamme myymämme laitteet - huollon osoite
Astrakanintie 194, 05200 Rajamäki (myös yhteistyökumppaneita eri
puolella Suomea)

polttavawc.fi
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Lue lisää TESTFAKTA (http://www.testfakta.com/fi/test/suuriaeroja-tehossa-ja-turvallisuudessa/)

Polttava WC: - Ei tarvitse vettä tai polttavawc.fi
viemäriä - Hajuton - mahtuu pieneen
tilaan - Helppo asentaa - Ei haju- tai kärpäsongelmia - Helppohoitoisuus
(tuhkan tyhjennys) - Ei kemikaaleja - ei kuivikkeita - Tuhka sopii
maanparannukseen - Ei tarvitse lämmitettävää tilaa

polttavawc.fi

Yhteystiedot
Oy Raita Environment Ltd
Myynti: Kuusikkotie 25, 01380 Vantaa
Varasto/ huolto : Astrakanintie 194, 05200
Rajamäki 0400 856486
helpdesk@raita.com
raita.com
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