Prisbelønnet design sparer vand og
vedligehold UDEN kloakproblemer
1 knap – 2 funktioner: En
designløsning, der ændrer
brugernes adfærd.
Kun 1 knap gør den største forskel, idet folk typisk kun holder

Ingen risiko for at knappen
sætter sig fast.

knappen nede, indtil der er skyl-

Luft omkring knappen sikrer, at

ringerne på den store vand-

snavs ikke kommer i klemme.

besparelse.

Enkel justering til de fleste
toiletmodeller

let ud. Det er den ene af forkla-

Lille skyl: Tryk og slip
Stort skyl: Hold i 3-4 sekunder

I mange cisterner er hullet
øverst og nederst ikke lige over
hinanden, men ventilen kan
justeres både i højden og stå lidt
skævt, uden at det påvirker
funktionen.

Ingen risiko for lækage
Ved hvert skyl bevæger ventilen
sig op og ned på centerskaftet.
Det modvirker aflejringer af kalk
og snavs og dermed risikoen for,
at toilettet kommer til at løbe.

Pålidelig – næsten ingen
vedligeholdelse
Det enkle og robuste design giver
optimal driftsikkerhed.
Vedligehold begrænser sig til ud-

Enkel justering af skyllevolumen mindsker vandspild.
Montering kræver kun basisviden
om sanitære installationer. Vandmængden i det lille skyl kan justeres efter kummens udformning og
kloakforholdene ved at indstille
koppens position på centerskaftet.
Det gør det muligt også at få vandbesparende toiletter, hvor kloakforholdene ellers ikke ville tillade
2-skylstoiletter.

skiftning af bundpakningen hvert
8.-10. år. Det tager kun 1 minut.

Tænk anderledes – og spar vand på en ny måde!

Enkel justering af skyllevolumen
mindsker vandspild
Med ecoBETA 2-skyl er det let at tilpasse skyllevolumen til kummens udformning
og de lokale forhold i afløbssystemet.
Mindre
vand

Vælg 2, 2½, 3, 3½, 4 eller 5 liter for det lille skyl.
Skylleventilen til 2-skylstoiletter ”Model Europa” tillader enkel justering af det
lille skyl ved at dreje og indstille koppens position på centerskaftet.
Vores indsatser til 1-skylstoiletter tillader enkel justering af det lille skyl ved at
indstille positionen på den eksisterende skylleventil.

Mere
vand
Model Europa

Tilpas skyllevolumen til toiletkummens udformning
Det lille skyl skal være i stand til at skylle 2-3 stykker toiletpapir ud.

Tilpas skyllevolumen efter kloakforholdene
Skyllevolumen i det lille skyl afhænger af:





kloakrørenes hældning
om det grå vand løber sammen med det sorte vand i kloaksystemet
om kloakrørene er lavet af cement (cementrør kræver større skyllevolumen – 2/4 eller 3/6 liter skyl
er sædvanligvis for lidt)
toilettets placering på kloakstrengen

Eksemplet viser, hvordan 7 toiletter med ecoBETA 2-skyl på en kloakstreng kan indstilles, så kloakrørene ikke
stopper til.
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