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KÄYMÄLÄKOPIT

KÄYMÄLÄ T-500
– 500 litran integroitu jätesäiliö
Lattia ja käymäläistuin valmistettu lujitemuovista, mikä tekee käymälästä erittäin
kestävän ja helpon pitää puhtaana. Käymäläistuimen alla on 500 litran jätesäiliö.
Käymälässä on käsienpesuallas 25 l vesitankilla. Käymäläkoppi voidaan asentaa
liikuteltavalle trailerille (Käymäläkärry 1).

Mitat
Pituus
1420 mm

Leveys
1200 mm

Korkeus
2650 mm

Paino

Jätesäiliön kapasiteetti

300 kg

n. 1600 käyntiä/ 500 litraa

WC KÄYMÄLÄKOPPI
– Liitetään vesi- ja viemäriverkkoon
Varustettu keraamisella WC -istuimella sekä tukevalla muovisella käsienpesualtaalla. Käymälä kytketään vesijohto- ja viemäriverkkoihin.

Mitat
Pituus
1380 mm

Leveys
1200 mm

Korkeus
2360 mm

Paino
300 kg

KÄYMÄLÄKÄRRY 4
– Liikuteltava kärry neljällä käymälällä
Neljän käymälän moduuli asennettuna peräkärrylle. Lattia ja käymäläistuin
lujitemuovista. Käymäläistuimet kytketty yhteiseen jätesäiliöön. Käymälämoduuli ei
sisällä käsienpesualtaita.

Mitat
Pituus
4500 mm

Leveys
2150 mm

Korkeus
2890 mm

Paino

Jätesäiliön kapasiteetti

1300 kg

n. 2000 käyntiä/ n. 700 litraa

KÄYMÄLÄKÄRRY 1
– T-500 asennettuna peräkärrylle
Helposti liikuteltava käymäläkärry. Käymälämoduulina KÄYMÄLÄ T-500.

Mitat
Pituus
3000 mm

Leveys
1630 mm

Korkeus
2900 mm

Paino

Jätesäiliön kapasiteetti

445 kg

n. 1600 käyntiä/ 500 litraa

KAKSOISMODUULIKÄYMÄLÄ
– Kaksi käymälää jätesäiliöllä
Tämä malli käsittää kaksi erillistä käymälätilaa, joista toinen
esteettömyysvarustuksella. Käymälät kytketty yhteiseen jätesäiliöön.
Sisustus lujitemuovista.

Mitat
Pituus
2960 mm

Leveys
1850 mm

Korkeus
2510 mm

Paino
700 kg

Jätesäiliön kapasiteetti
n.2000 käyntiä/ 700 litraa

ESTEETÖN WC-KÄYMÄLÄ
– Tilava käymälätila liikuntarajoitteisille
Tämä moduuli käsittää yhden tilavan käymälätilan liikuntarajoitteisille. Kalustus: keraaminen WC-istuin, kääntyvät tukitangot, tukeva
käsienpesuallas, vaatekoukut, peili, roska-astia ja lastenhoitotaso.
Kytketään vesijohto- ja viemäriverkkoihin.

Mitat
Pituus
2300 mm

Leveys
2300 mm

Korkeus
2550 mm

Paino
650 kg

YLEISTIETOA
– Danfo käymäläkopit
Danfon valikoimassa on useita erilaisia liikuteltavia
käymälämalleja. Lämpöeristettynä, ne soveltuvat
ympärivuotiseen käyttöön.
Käymäläkopit on saatavana joko sisäänrakennetulla
jätesäiliöllä tai ne kytketään vesijohto- ja viemäriverkkoon.
Kaikki mallit on helposti kuljetettavissa. Danfon liikuteltavat
käymälät soveltuvat niin väliaikaiseen kuin pysyväänkin
käyttöön esimerkiksi golf-kentille, leirintäalueille,
rakennustyömaille, urheilukentille jne.

Poikkileikkaus tyypillisestä liikuteltavasta T-500
käymälästä.

TEKNISET TIEDOT
– Yleistä tietoa
Kerrosrakenteiset ovi ja seinäelementit ovat uretaalieristettyjä. Elementtien sisä- ja ulkopinnalla on muovipinnoitettu
alusinkitty teräslevy. Katto on valmistettu sinkitystä teräslevystä. Jätesäiliömalleissa on sisätilan lattia ja käymäläistuin
valmistettu lujitemuovista yhtenäiseksi kappaleeksi. Lattiassa on liukuestekuviointi.

– Varusteet
Käymälämoduulit on varustettu valaistuksella sekä sisätilan lämmittimellä. Sähköistys on vikavirtasuojattu. 3-napainen
sähkönsyöttöpistoke. 1-vaihe 240v/16A. Perusvarustus: käsienpesuallas ja hana (ei kaksoismoduulikäymälässä
eikä käymäläkärry 4), roskakori, paperiteline, vaatekoukku, peili, oven lukko, nostokorvakkeet. Mallissa integroidulla
jätesäiliöllä, käsienpesualtaan hanaan on kytketty 25 l vesisäiliö jalkapumpulla. WC-käymälämalleissa on keraaminen
WC-istuin.

– Ilmastointi
Lautasventtiilit ja painovoimainen ilmankierto. Jätesäiliössä erillinen tuuletus.

– Vesijohtoliitäntä
WC-käymälämallit kytketään vesijohto- ja viemäriverkkoon:

– Jätesäiliö
Rotaatiovalettu jätesäiliö on integroitu käymälän rakenteisiin. Jätesäiliöön tulee lisätä vettä ja saniteettiainetta ennen
käyttöä. Säiliö imutyhjennetään tarvittaessa tankkiautolla.

– Hajunpoistava saniteettineste OdourLess
Saniteettiaine poistaa tehokkaasti hajuja ja hajottaa käymäläjätettä luonnonmukaisesti. Saniteettiaine on Ruotsin Kansallisen Kemikaalitarkastusviraston hyväksymä, rek. Nro. 3958. Vaikuttava aine potassium nitraatti (42%).
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