
12 V, 

1.6 w připojení 
61*alt. uni 

síťový 

adapt. 

110/230V-

12 V 

napětí 
12 V, 1.6 

W, 

spotřeba 
0,04 

kWh/den 

TINYs odvodem moči 1271-01 
Na velikosti záleží 
Nejnovějším toaletním řešením od Separettu je malá a flexibilní Tiny.  
Je opravdovým kamarádem mini domků a dalších malých prostor.  
Vyberte si mezi dvěmi variantami a přemýšlejte, co uděláte s ušetřeným místem v 
domácnosti.  

Dvě verze 

- Tiny s odvodem moči: vnitřní shromažďování tuhého odpadu, vnější 
shromažďování moči 

- Tiny se zásobníkem na moč: vnitřní shromažďování tekutého a tuhého odpadu 

Tento produktový list popisuje verzi Tiny s odvodem moči 

 

 

  JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 IDEÁLNÍ PRO MALÉ PROSTORY 
Několik let vývoje separačních 
toalet vedlo k jednoduchému a 
flexibilnímu designu Separett Tiny, 
která se perfektně vejde do 
malých prostor. Je speciálně 
navržená pro malá obydlí a další 
malé prostory, jako karavany, 
maringotky, lodě, chaty a 
podobně. 
 
ZAHRNUTO V TINY 1270-01                 

 
VELKÁ KAPACITA 
Díky separaci moči ubývá jak 
zápachu, tak množství odpadu         
určenému k likvidaci.  
Pevný odpad se shromažďuje v 
zásobníku na tuhý odpad uvnitř 
toalety, zatímco moč je 
odvedena do externí nádoby 
skrze trubku. 
 

 
 ZÁKLOPKA 
Záklopka zakrývá nádobu na 
tuhý odpad, otevře se v 
momentě, kdy na toaletu 
dosednete. Díky záklopce 
uvidíte tuhý odpad až v 
momentě, kdy budete toaletu 
potřebovat vyprázdnit.  

 
 HYGIENICKÁ A BEZ ZÁPACHU 
Spolehlivost provozu je u Tiny 
vysoká a instalace toalety je 
jednoduchá. Ventilátor odsává 
vzniklý slabý zápach a kromě 
separace moči také napomáhá k 
lepšímu vnitřnímu klimatu skrze 
neustálý pohyb vzduchu v 
místnosti.  
 
 

    Instrukce k použití, instalační manuál,          DOPLŇTE S:          

    
Napojení:  
Ventilace vnější: Ø 51mm, moč vnější: Ø 33mm  

Záruka: 5 let. Nezahrnuje ventilátor. Ten má záruku 3 roky. 

Všechny el. produkty mají ETL a/nebo CE certifikaci.   

   

bateriové kabely pro 12 V použití, univ. 
adaptér pro 110-240 V, 1x nádoba na tuhý 
odpad s víkem, močová trubka, močová 
hadice Ø32 mm, Ø 32 mm rovné spojky, Ø 
32 mm 90° ohyb, krycí deska pro průchod 
zdí Ø 32 mm, 2x nástěnné držáky pro 
močovou trubku, Ø 50 mm ventilační 
trubky – délka 40 cm, adaptér Ø 50 mm - 
1½”, ventilační mřížka se síťkou na hmyz, 
větrací komínek, košík do odtoku pro čistící 
tabletu, silikon na utěsnění, instalační 
nákres, šrouby do stěny/podlahy, 10 
kompost. pytlů, vzorek Bio tablety, vz. 
absorpční vložky, filtr k ventilaci.               
 
Vše, co je potřeba k instalaci Tiny s 
odvodem moči je el. Připojení o 12 V, nebo 
110-240 V a 50 mm ventilační trubky k 
odvětrání toalety a svod moči z 32 mm 
hadice na zadní straně toalety pryč do 
externího zásobníku. Toaleta je vyrobena 
pro použití ventilačních trubek o vnějším 
průměru 50 mm. Pro optimální funkci je 
doporučeno použití Separett instalační 
sady, která má správné rozměry a ohyby. 
K Tiny může být připojeno až 5 m vent. 
potrubí a dva 90° ohyby. Ventilovaný 
vzduch může jít skrz zeď, podlahu, či přes 
střechu na půdu a další vhodná místa v 
domě.  
TECHNICKÉ INFORMACE  
 
                               
     TINY                                        
 

    Separačním sedátkem 1101 
 
 
       
 
 
 

  Umožňuje používání separační  
toalety i těm nejmenším 

 
 
 

     
      

Pro instalaci močové hadice, 
která nebude zvenčí viditelná je               
použit 90° ohyb k nasměrování 
moči dolů, nebo rovný spoj, viz. 
obrázek napravo. 

 
 
 
 

 
  

 

                                                     
    

Bio čistícími tabletami 1118 
 
 
 
 
 
Bio enzymatické tablety udržují 
odtok moči bez usazenin z 
močových krystalků, které by 
mohly hadici ucpávat 
 

      Pohlcovačem vlhkosti Tiny 1346    
 
 
 
 
 
 
       Pohlcovač se vkládá na dno odpadního 
       pytle a využívá se k odstranění přebytečné  
       vlhkosti z odpadu         
 
 
 

Příklad instalace 

materiál 
Recyklovat

elný 

polypropyl

en, vysoký 

lesk 

zásobník
Vnitřní 

zásobník 

na tuhý 

odpad: 

14,5 l 

nosnost 

Max. váha: 

150 kg 

hlučnost 

˃30 dB(A) 

 



 

    
    
    

    
 

 
 

 
 

  



 


