
Klarar en ”stigning”  
på upp till 2,5! 

Cipax 1200 eller 
2200 L tank.

EcoVac®  
Mini

Nu kan man installera en EcoVac till en mindre tank som står ovanpå marken, till exempel bakom 
huset. Få högsta villakomfort med en riktig vattentoalett av porslin var du än bor!  

• Mycket enkel installation!   • Slipp kissa i skogen som med plast- mull- eller förbränningstoaletter!   
• Spolar ca 0,6 Liter   • Modern och lyxig vakuumteknik!   • Upp till 2000 toalettbesök innan tömning   
• Tömning 1 gång per år i fritidshus, eller 2 ggr / år i permanenthus!

Riktig spoltoalett av porslin!

Riktig vattentoalett utan 
att behöva gräva ner en 
stor avloppstank!

EcoVac  
Base- 
motor 

 

EcoVac WC 

Det här är ett tillägg till EcoVac-manualen!
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Montera motorenheten BASE

1 2
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Motorenheten BASE kan antingen placeras ovanför 
tanken, innan för inbyggnaden eller i en källare. Vid 
en sådan installation monteras bollkorgen med bollen 
på undersidan av tank-locket i anslutning till röret som 
leder till motorenheten. Borra ett 50 mm hål i locket 
och installera enligt bilden ovan. Glöm inte att borra 
hål för - och installera ett tanklarm.

Avloppsröret från toaletten dras ut genom 
husfasaden och upp emellan skårorna på tanken. 
Bilden ovan är endast ett exempel på hur 
installationen kan se ut och beroende på om 
kortsidan eller långsidan av tanken ställs mot 
husfasaden så kommer installationen se annorlunda 
ut.

Yttervägg m
ed

Motorenhet 
BASE

Tanklarm

Bollkorg

Bollkorg

Fasadvägg hus

Läs även sida 11 och 12 om motorinstallation i den 
bifogade EcoVac manualen!

Rör från WC

Rör från WC
Tömningsrör

v
Motorenhet 

BASE
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Bygg in och isolera tanken
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Tanken måste förankras och gärna mot en husvägg. 
Mät ut hur stor huset behöver vara (beroende på 
vilken tank du har) och hur högt det behöver vara. 
Skruva fast liggande plankor 40 x 75 mm enligt 
bilden ovan. Sätt ca 57 cm långa hörnstolpar mellan 
varje våning av liggande plankor.  

Montera fast motorenheten BASE innan ni klär in hela 
huset i trä. Se till att göra en lucka i väggen så att ni 
enkelt kommer åt motorn från utsidan. På insidan av 
träpanelen ska det läggas 70 mm glasfiberisolering. 
Ska tanken användas eller stå full under vinterhalvåret 
så behövs en värmekabel läggas inuti tanken så att 
tanken inte sprängs av kylan.

Se till att tömningsröret i botten sticker ut genom 
panelen så att tömningsbilen enkelt kan komma åt 
det. Tömningsröret har en ventil som måste hållas 
borta från barn!

Montera ett lutande tak så att regn enkelt kan rinna 
av.
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En CIPAX MINI-tank är ett smart val för dig som inte har möjlighet att gräva ner en tank på din tomt eller 
bara använder din EcoVac-toalett under en säsong per år. MINI-tankarna kommer i två storlekar som 
visas nedan. Det här är ett flexibelt system när det gäller placering av tanken såväl som EcoVac BASE 
motorenheten. Om du placerar tankarna ovanför mark behöver du bygga in dom för att skydda dom 
från solen. Båda tankarna kan även grävas ner. EcoVac BASE motorenheten kan placeras ovanpå tanken 
eller i ett garage eller källare.

MINI 2250 L  
1215 x 1535 x 1710 cm

MINI 1250 L  
1215 x 895 x 1710 cm

Detta kan ägaren göra  

• Placera toaletten 
• Placera tanken 
• Placera styrboxen 
• Bygga ventilationsrör 
• Förbereda tanken

Detta ska en fackman göra 
  
• Installera vatten och 

rördragning, och installera 
toaletten. 

• Installera elen till styrboxen. 


