
2010-04-05 SE

för nöd och lust

E L E K T R I S K  F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T



Ditt bästa val av toalett!
Toamoa™ är en elektrisk förbränningstoalett som är 

framtagen specifikt för Dig som har fritidshus eller 

boende utan avlopp. För att motsvara kraven på en 

fritidstoalett som både ska vara prisvärd och ener-

gisnål har vi på Fusa AB utvecklat marknadens bästa 

alternativ.

Resultatet blev Toamoa™, en smidigt designad toa-

lett med bästa funktion och minimalt underhåll. 

Vår mångåriga erfarenhet inom förbränningsteknik 

kommer Dig som slutanvändare tillgodo i form av 

en toalett med hög pålitlighet och kvalitet.

När Du nyttjat Toamoa™ och spolat (papperspåsen 

med innehåll faller ner i ugnen), värms ugnen i bot-

ten av toaletten upp till ca 550 C°. All vätska förång-

as och det fasta innehållet förbränns. 

Processen sker helt utan lukt, tack var den inbyggda 

katalysatorn. Restprodukter blir till aska som är helt 

steril, en person genererar ca en kaffekopp aska per 

månad. En aska som dessutom Dina rabatter mår 

bra av.

• HYGIENISK

• LUKTFRI

• INGET AVLOPP

• ENERGISNÅL

• SNÅLSPOLNING

• PÅLITLIG & SÄKER

• PLACERINGSVÄNLIG

• MILJÖVÄNLIG
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Så enkel & smidig att den passar för både slott & koja!



Funktion
Unikt med Toamoa™ är att den har två alternativa pro-

gram för spolningen,  snålspolning via en smartstyr-

ning samt vanlig spolning. Styrningen känner av hur 

stor mängd som spolads ner och anpassar program-

met efter mängden, allt för att använda så lite energi 

som möjligt. Detta gör att Toamoa™ är energieffektiv 

gentemot andra alternativ på marknaden.

Material
Innerkonstruktionen är tillverkad i rostfritt  och det 

yttre skalet i galvaniserad och pulverlackerad plåt och 

plast. 

Leverans
Toamoa™ levereras med en vit sits som standard. 

Övriga färger eller träslag  i sitsen, finns som tillbe-

hör. I leveransen följer också en förpackning med en-

gångspåsar.

Toamoa™ installerad med vit sits. Toamoa™ installerad med svart sits.
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Frånluft
Toaletten har en inbyggd fläkt som kyler och transporterar 
bort fukten från förbränningen. Den måste ha ett flöde på 
150  m³h för att fungera. Det absolut viktigaste vid instal-
lationen är att det finns en tillluftsventil på minst Ø 160 mm i 
rummet där toaletten står.

Håltagning för frånluftskanal i vägg. Borra med ett 
långt borr genom väggen. Var noga med att ha borret i våg, 
så att inte det vågräta röret kommer snett. Borra sedan med 
hålsågen 120 mm från in- och utsidan. Täta vägggenomför-
ingen med lämplig tätningsmassa, beroende på vad väggen 
är byggd i för matireal. Förankra avluftningsröret väl i husväg-
gen.

Takgenomgång. Var noga med tätningen mellan röret 
och yttertaket. Vid minsta osäkerhet tag kontakt med återför-
säljaren eller er lokala plåtslagare för hjälp att göra en säker 
takgenomföring.
Nu kan toaletten placeras på golvet. Den skall inte fästas, 
utan stå löst på golvet. Det får inte vara mjuk matta på golvet 
under toaletten eller direkt framför. Toaletten tar in all luft 
undertill och i framkant av toaletten. 

Placering av frånluftskanal - 3 alternativ
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Nu kan toaletten placeras på sin plats. För in hela stosen på 
baksidan av toaletten i frånluftsröret.
Anslut den jordade kontakten till ett jordat vägguttag. Toalet-
ten är nu klar att tas i bruk.

OBS!
Det jordat vägguttag ska ha en10A säkring. 

341mm 341mm 341mm
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Frånluftsstos.1.
Återställning av överhettningsskydd2.
Strömbrytare. 3.
Apparatintag/apparatkabel.4.
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3 alternitiv för placering av frånluftskanal

Enkel installation
Toamoa™ är inte beroende av att utrymmet är uppvärmt. Toaletten fungerar bra även i minusgrader. Viktigt 

vid installationen är att ventilationsröret inte är längre än 6 m. Vi rekommmenderar att Du som ventilationsrör 

använder Ø110 mm avloppsrör.

Utrymmet  Du väljer måste ha ett jordat 230 V, 10 A uttag. Har utrymmet redan ett jordat vägguttag och väggen 

är i trä, är installationen mycket enkel. Det enda specialvektyg som då behövs är ett 120 mm dosborr. 

Om ventilationsröret dras upp genom tak, måste Du se till att det blir helt tätt vid själva genomgången. 
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Utförliga anvisningar om Din installation av Toamoa™, finner Du i den medföljande manualen eller på www.fusa.se



Fusa AB
 SE-382 23 Nybro

e-post: info@fusa.se   www.fusa .se

341 mm

395 mm

633 mm

533 mm

Teknisk data
Vikt:   28 kg
Späning  240 VAC 10 A
Max efekt  1,6 kW
Förbrukning   0,4 - 1,3 kW / besök

Teknisk data

Teknisk data:

Totalvikt:  28 kg
Spänning: 240 VAC 10 A
Maxeffekt: 1.6 kW
Förbrukning: 0,4 - 1,3 kW / toalettbesök

Monterings - och skötselanvisning

Förbränningstoalett

2010:1

Detaljerad teknisk information, underhållsanvisning och 
skötselanvisning finner Du i manualen som bifogas vid 
leverans. Du finner informationen även på www.fusa.se
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