
Villa může být instalována jak ve vyhřátém, tak studeném prostoru.  Vyžaduje pouze přístup k elektřině, odvod moči do odděleného 
zásobníku a instalaci ventilace. 

Villa 9020 může být instalována s trubkami až do 4 metrů (16 stop) a se dvěma 90° ohyby, což umožňuje 
přízpůsobení odvětrávání místním podmínkám.  
Pokud máte instalovanou ventilační trubku z předchozí instalace, připojte Villu 9020 k této trubce ale  

ujistěte se, že splňuje požadavky na správnou délku.    

 

se, že splňuje limity pro správnou délku. správnou délku.  If a ventilation pipe from a earlier toilet solution is already installed you 

connect the Villa 9020 to this 

Alt 3 

Alt 2 

 
Šedá voda Vsakování  

Villa 9020 je vybavena sběračem kondenzátu, tudíž není třeba izolovat ventilační trubku.  

Villa 9020 vyžaduje průchod podlahou pro odvod a kolekci tuhého odpadu do externího zásobníku.  

Alt 1 

Materiál, který budete potřebovat k instalaci 

Není 
zahrnuto 

– 1092-01 střešní kryt, na dehet/šindel 
jjdehtovou/šindelovou střechu roof Pro připojení k odvodu tuhého 

odpadu: - 1227-01 potrubní sada 

– 1227-01 Accessory kit 

1092-01 
1032-02 

1021-01 

1025-01 

 

 
JEDNODUCHÉ POUŽITÍ 

 

 

    
POSUVNÁ ZÁKLOPKA 

Když se posadíte na sedátko, 

záklopka zakrývající tuhý odpad 

uvnitř toalety se odklopí. Současně 

se kontejner uvnitř otáčí, takže 

dochází k rovnoměrnému 

rozprostření odpadu.  

 

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ 

EXTERNÍ ZÁSOBNÍK NA 
TUHÝ ODPAD 

Villa 9020 je vybavena nálevkou 

odvádějící odpad do zásobníku 

pod podlahou. Externí zásobník 

není součástí balení.  

2-RYCHLOSTNÍ VENTILÁTOR 

2-rychlostní ventilátor běží 
nepřetržitě, obvykle při nízkých 

otáčkách. Rychlost 2 se používá po 
několika po sobě jdoucích návštěvách 

toalety, nebo za účelem vyhnání 
přebytečné kondenzace v prostoru 
wc.  

VILLA PRO KAŽDÉHO 

Dětské separační sedátko 
zjednodušuje přístup k toaletě a její 

použití i těm nejmenším členům 
rodiny. Sedátko je dostupné jako 
příslušenství.  

Villa je velice jednoduchá na údržbu. Čistěte ji mokrým hadříkem s jemným čistícím přípravkem. Pravidelně proplachujte odtok moči, aby v něm nevznikaly usazeniny z 
močových krystalků.  

ZAHRNUTO VE VILLE 9020 

– ventilační potrubí 40 cm, Ø 75 mm  

– pokryv – 90° konektor – větrací kryt 

– 2 m hadice na moč, Ø 32 mm 

PŘÍSLUŠENSTVÍ: 

– 1013-03 Ejektortank* – 1118-01 Bio enzymatický čistič* – 1198-01 Čistící sada*** – 1227-01 Doplňková potrubní 
sada****(*) – Instalační materiál***** 

– těsnící silikon 

– šrouby pro upevnění 

 
 

INSTALACE 

 
* 

 

 

S Ejektortankem připojeným k 

toaletě snadno vytvoříte živiny 

pro Vaši zahradu. 

 
** 
 
Bio drain čistič pomáhá 
udržovat odtok moči bez 
močových krystalků, které 
by mohly ucpat hadici na 
moč.   

*** 
 
 
 
Čistící souprava obsahuje vše, co 
je třeba pro čištění toalety Villa.  

****(*) 

 
 

Tato doplňková sada 
pro Villu 9020 obsahuje 
vše, co budete potřebovat 

ke kolekci tuhého odpadu.  

 
 

 

 
 

 
  

  

 

 

TECHNICKÉ INFORMACE  

VILLA 9020 Materiál 
  Voltáž Spotřeba 

energie 

Elektrické 

připojení 

Hlučnost 

Max. váha 

Velikost 

balení/váha 

 Recyklovatel
ný 

polypropylen 
s vysokým 
leskem 

230 V/16.5/ 
11 W 
12 V/2.5 W/ 
210 mA 

0.396/ 

0.276 kWh/den 

0.06 kWh/den 

1.7 m šňůra s 
uzemněnou 
zástrčkou/ 
bateriový 
kabel 1.9 m 
alt. síťový 
adaptér 
12/230 V 

41/3 dB(A) / 

<30 dB(A) 

150 kg 

L:77 W:47 

H:66 cm 

21 kg 

       

       

Připojení: 

Vývod ventilace: Ø75 mm, Odtok moči: Ø32 mm 
Trubka k připoj. externího zásobníku: Ø160  

 

Záruka: 5 let. Nezahrnuje ventilátor. 

Ventilátor má záruku 3 roky.  Všechny produkty mají ETL a/nebo CE označení.

  

 
 

Alternativa 1: 

– Instalační sada (zahrnuto) 

Pokud má existující trubka menší průměr.: 

– 1024-01 těsnící spoj ventilačního potrubí 

Alternativa 2: 

– 1020-03 Ventilační trubka 

Pokud má existující trubka větší průměr.: 

– 1025-01 těsnící spoj ventilačního potrubí 

1020-03  
1227-01 

Alternativa 3: 

– 1020-03 Ventilační trubka 

Pro připojení k odtoku šedé vody: 

– 1032-02 souprava pro odvod moči 

 1024-01 

VILLA 9020    
Art. No 1191-01 

Separett Villa 9020 je separační toaleta, která má zásobník na tuhý odpad pod podlahou (není 
součástí balení). Zásobník musí být dobře přístupný z venku. Toaleta se hodí pro každého, kdo 
hledá jednoduché a uživatelsky přívětivé řešení pro svoji chatu, chalupu, nebo tiny house. 

 

Volba varianty s externím zásobníkem vám může až desetkrát prodloužit interval 
vyprazdňování zásobníku ve srovnání s klasickou Villou se zásobníkem uvnitř toalety. Sada k 

externí kolekci odpadu je k dispozici pod číslem: 1227-01.  

Villa 9020 je dodávána s 12V ventilátorem, který je vhodný k funkci na baterii či solární 
panely. Kapacita WC: neomezená při pravidelném vyprazdňování zásobníku.  

 

  456 mm  

6
7

2
 m

m
 

S
ep

ar
et

t 
A
B
 2

0
18

, 
1
19

79
-0

1
 


