PRODUKTKATALOG
FORBRENNINGSTOALETT

•

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN
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Sunwind har lang erfaring i det nordiske hyttemarkedet, og
har gjennom de siste 24 år utstyrt nordiske hytter med produkter som gir økt komfort på hytta. Siden 1993 har vi vært
ledende på solstrøm og alternative energiløsninger, og har
med årene også tilegnet oss god erfaring på varmeprodukter,
hyttetoaletter, vannløsninger og ikke minst gassprodukter.
El-dorado er et forbrenningstoalett utviklet av Sunwind for
det nordiske hyttemarkedet.
Komfort i fritiden
Vi bryr oss om din fritid og tilbyr et helt konsept med løsninger som gjør at det eneste du trenger å tenke på i fritiden
er å nyte. I en stressende hverdag er det viktig å nyte de
øyeblikkene fritiden gir, enten du er på påskeferie på hytta,
helgetur med båten, eller ønsker å kose deg med gode venner
i hagen. Siden 1993 har vi levert trygge produkter med funksjoner og fordeler du kan stole på. Sunwind er en komplett
leverandør av løsninger for en mer komfortabel fritid. Enjoy
your spare time!
Kvalitet og kompetanse
Kvalitet og kompetanse er verdier vi setter høyt. Når du kjøper en vare merket Sunwind kan du være trygg på at produktet
har vært gjennom strenge kvalitetskontroller. Vi tror også at
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du som hytteeier vil ha stor glede av å treffe på forhandlere
med god produktteknisk kompetanse, som kan gi deg råd til
valg og dimensjonering av produkter. Opplæring av forhandlere står derfor alltid i høysetet hos Sunwind!
Sunwind – Et selskap i Gylling gruppen
Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet AB Gylling
Co som ble startet opp av Bertil Gylling i 1912. I 1928 slo
selskapet gjennom med egen produksjon av radioapparater
- ”Centrum, radioen med den underbara tonen”. Suksessen
fortsatte, og på 50- og 60- tallet hadde Gylling internasjonal fremgang med Centrum Snabbtelefoner som ble solgt til
L.M. Ericsson i 1967. Under ledelse av grunnleggerens sønn
har Gylling siden den gang arbeidet med kjente leverandører
som Sony, Samsung og Sanyo. Gylling har hatt salgsavdeling
i Norge helt siden 1968, og har siden den gang jobbet etter
slagordet ”brings innovations into business”.
Sunwind Gylling ble først etablert i Norge i 1993, og senere
i Finland, Sverige og Danmark. Sunwind-gruppen er i dag
Nordens største aktør i hytte-, grill- og fritidsmarkedet.
Se hele vårt fritidssortiment på www.sunwind.no

Forbrenningstoalett
Sunwind El-dorado
Med El-dorado forbrenningstoalett tar vi
hyttekomforten et skritt lenger.

Med sitt moderne,
fremoverlente design
tar El-dorado seg flott
ut på baderommet.

Hygiene og brukervennlighet
er blant de største fordelene
til dette toalettet.

Etter en ukes bruk
sitter du kun igjen
med en kopp aske!
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Komfort på hytta
Med El-dorado forbrenningstoalett kan du få tilnærmet
samme komfort som hjemme selv om hytta skulle ligge
milevis fra vann og kloakk. Toalettet forbrenner avfallet til
miljøvennlig aske ved hjelp av høy varme. El-dorado er godt
egnet til bruk i norske hytter, brakker etc. hvor man har
tilgang på 230 volt strøm, men hvor tilknytning til vann og
avløp mangler. Askeskuffen tømmes etter ca. en ukes bruk.
Mange hytter i Norge ligger langt unna allfarvei. Driftssikkerhet, kvalitet og enkel service er blant toalettets største
fortrinn.
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• Driftssikkert: Toalettet fungerer i alle temperaturer og vil
ikke la deg i stikken når det virkelig gjelder! Elektriske
komponenter er minimert til det som er absolutt nødvendig
for å opprettholde god funksjon.
• Kvalitet: Toalettet er produsert i aller beste rustfri stålkvalitet. Varmeelement og andre komponenter er i ypperste
kvalitet som gjør at du vil ha glede av toalettet i mange år.
Toalettet er brannsikkert, IPX4 (sprutsikkert), Nemko-,
Semko-, og Fimko-godkjent.
• Service: Enkelte komponenter vil med tiden måtte skiftes,
men for at du skal slippe å ta med deg hele toalettet ned
fra fjellet er alle komponenter «click and release» som gjør
service og vedlikehold svært bekvemmelig.

• Enkel tømming,
kun aske som
sluttprodukt

-- 12
t

• Hygienisk og
brukervennlig

• Høy kapasitet,
inntil 12 personer
per døgn

• Trenger ikke
vann eller avløp,
kun 230 volt.
Tillatt overalt.

• Energieffektivt
– lukket
forbrenningskammer

• Enkelt å
installere
• Nemko-, Semko- og Fimkogodkjent
• Høy kvalitet på alle
komponenter
• Enkelt vedlikehold,
«click and release»
på alle hovedkomponenter
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Daglig bruk
2

1

En pose settes i for å sikre at alt avfallet faller ned i forbrenningskammeret.

Etter toalettbesøket: trykk på knappen og forbrenning av avfallet igangsettes.

Tømming av askeskuffen
2
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Tømming av askeskuffen foregår gjennom toalettets frontluke.
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Bildet viser askeskuffen trukket ut. Asken er steril og kan kastes i vanlig
husholdningsavfall eller benyttes som gjødning til planter som liker sur jord
som rosebusker og rhododendron.

Kapasitet per døgn

Askeskuff volum

Vekt

Spenning

Maks effekt

Mål i cm

Tilluft

Bend på rør

12 personer

3,5 liter

33 kg

230 VAC 10A

2300 watt

69 x 58 x 40

Ø: 110 mm

1 x 90º 2x45º Maks 6 m rør

Funksjon
En pose skal alltid settes i toalettet for å sikre at
avfallet faller ned i forbrenningskammeret. Trykk på
knappen etter toalettbesøket og forbrenningen vil
igangsettes. Avfallet forsvinner automatisk ned i forbrenningskammeret når man starter en forbrenning
med trykknappen på toppen av toalettet.

Forbrenningen drives av et termostatstyrt
varmeelement på 1800 watt. En forbrenning
tar ca. 70 minutter* og toalettet kan trygt
brukes mens denne forbrenningen pågår.
Toalettet kan kobles til en 10 ampere kurs.
*Forbrenningen er justerbar etter besøksfrekvens.

Etter forbrenning vil varmeelementet skrus av og
kjøleviften gå inntil toalettet er nedkjølt. Selve forbrenningen foregår i et lukket kammer, noe som gjør
dette toalettet til markedets mest energieffektive.
Våre tester viser at El-dorado har lavere strømforbruk
enn alle andre forbrenningstoaletter på markedet!
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Alt. 1:
Ventilasjonsrøret føres rett opp og over
taket.

Alt. 2:
Ventilasjonsrøret føres ut gjennom vegg
og opp over taket.

Ventilasjon

Toalettet skal ha fast ventilasjon bestående av Ø 110 mm glatte rør.
Vi anbefaler å bruke egen ventilasjonspakke (tilbehør). Toalettrommet
må ikke ha noen annen form for mekanisk avtrekk og rommet må være
forsynt med minimum en friskluftsventil på Ø 110 mm.

Montering

Toalettets avgasser må føres ut i friluft. Det er to hovedtyper installasjon:
• Ventilasjonsrøret føres rett opp gjennom tak i rommet
der toalettet er plassert
• Ventilasjonsrøret trekkes ut gjennom yttervegg og føres
deretter opp over tak
Takhatten skal slutte minimum 60 cm over takflaten. Lokale forhold kan
variere og for eksempel på steder med mye snø bør det tas hensyn til
dette og røret føres lengre opp. Det skal brukes grenrør ved begge typer
installasjoner.
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Alt. 2b:
Ventilasjonsrøret føres ut gjennom vegg.
Maks 2 x 45° bend og 1 x 90° bend.

Tips: Sett en kopp under
90° bend inne for å samle
opp kondens.

El-dorado tilbehør
El-dorado forbrenningstoalett
Inneholder: Toalett,
toalettposer og skruer
for å feste toalett.

Poser til forbrenningstoalett
Eske á 500 stk.

Art.nr 720120

Art.nr 720100

Poseholder
El-dorado
For montering på vegg.

Ventilasjonspakke
Inneholder:
• 4 stk Ø: 110 mm rør
á1m

• 1 stk blindlokk

• 1 stk 90 grader bend

• 1 stk pipehatt

• 2 stk rørklammer

• 1 stk takmansjett

Art.nr 720121

Katalyttmateriale
Utskiftbart katalyttmateriale
for periodisk vedlikehold av
El-dorado forbrenningstoalett.

Art.nr 720122

Art.nr 720125

Separett Pee

Separett Pee er et godt og økonomisk tillegg
til forbrenningstoaletter da det øker slike
toaletters kapasitet.
• Kan plasseres hvor som helst
• Enkel i bruk
• Øker kapasiteten til ditt
forbrenningstoalett
Må kobles til urinavløp.

Bend

Art.nr 731002

45°, 110 mm.

Art.nr 720130
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Hyttesenter

Servicesentre

Sunwind vektlegger kvalitet, kompetanse og tilgjengelighet.
Dette kan vi tilby gjennom vårt kontaktnett av distributører
og hyttesentre over hele landet. Sunwind hyttesentre har
bred erfaring i markedet og god kunnskap om våre produkter,
og ikke minst lokale forhold der du måtte bo eller ha hytte.

Servicesentre for El-dorado forbrenningstoalett. Listen vil alltid være
oppdatert på sunwind.no

Ankenes fargesenter, Ankenesstrand

Tlf. 46171510

42 hyttesentre over hele landet er klare for å hjelpe deg med
å oppnå maksimal komfort på hytta.

Nor senteret Bromma, Nesbyen		

Tlf. 32067319

Elkjøp Valdres, Leira i Valdres		

Tlf. 61362990

Hytte og fritidsbutikken, Prestfoss

Tlf. 32710441

Uvdal snekker og maskin, Uvdal		

Tlf. 32743290

Sykkel og motor Elverum, Elverum

Tlf. 62412697

Steinkjer varme og hyttesenter, Steinkjer

Tlf. 74405265

Vi har også en rekke forhandlere blant landets byggevareog rørleggerkjeder. Gå inn på www.sunwind.no for å finne en
oversikt over våre forhandlere.

Batteriservice, Alta		Tlf. 78440820
Gass-service, Bergen		Tlf. 55208340
Hyttespesialisten, Sandnes		

Tlf. 51681200

Ivars Interiør, Rognan		 Tlf. 75694060
Hyttesenter Bærum, Rud		

Tlf. 67171370

Bisa AS, Bardufoss		Tlf. 77831900
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Foto: Colourbox, Idéverkstedet AS, Sunwind Gylling AS
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