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Otázky a odpovede
1.- Je zariadenie bezpečné?
Technologické zariadenie Šetrič vody toalety je vyrobený iba z atestovaných
výrobkov od renomovaných svetových firiem. Napájacie napätie zariadenia je 12 V.
1.- Nebude voda v nádržke zapáchať?
Odpadová voda na splachovanie WC je vysoko obrátkový produkt, ktorý sa v
nádržke bude neustále obmieňať a preto sa nepredpokladá, že by zapáchala. Ale
stane sa, že hlavne vodu z prania z pračky, po cca 24 hodinách , ak sa nespotrebuje,
je mierne cítiť. V takom prípade je vhodné naliať do odpadovej nádržky šetriča vody
ca 1 dl bežne v domácnosti používanej chémie, napr. SAVO.
3.- Čo, ak v nádržke na odpadovú vodu nebude dostatok vody, ako budem
splachovať?
Ak by nastala situácia, že by v odpadovej nádržke nebolo dostatok vody a šetrič by
nestíhal, je možné dočasne pustiť stávajúci prívod vody a splachovacia nádržky WC
bude napájaná vodou zo stávajúceho rozvodu
4.- Čo, ak sa zariadenie pokazí?
Platí to, čo v bode 3. Znefunkčniť zariadenie by však mohlo iba nefungujúce
čerpadielko. Jeho životnosť je predpokladaná, resp. udávaná výrobcom na
minimálne cca 8 rokov pri bežnom používaní. Výmena čerpadielka je však nenáročný
pracovný úkon.
5.- Je pripojenie zariadenia náročné?
Nie! Pripojenie dokáže priemerne zdatná osoba. Viac o montáži a pripojení v
priloženom návode.
6.- Čo s nečistotami, ktoré sa dostanú do odpadovej vody z umývadla?
Do umývadla by sa nemala vlievať veľmi znečistená voda, resp. je dobré, ak sa
používa sitko na zachycovanie hrubých nečistôt, ale ŠVT má dômyselnú filtráciu,
ktorá neprepustí ani zrnko maku. (doslova)
7.- Koľko usporím vody? Aká je návratnosť?
Pri 4 člennej rodine to je za rok v priemere(záleží na tom, ako často sa zariadenie
využíva) cca 70 m3 (70 TISÍC LITROV - zdroj-internet) pitnej vody. Cena vodného +
stočného sa neustále mení, ale iba smerom hore, ale pri cene, ktorá je cca 2,6 eura
za 1 m3 a bude rásť, je to ročná úspora cca 180 eur. Návratnosť je cca 2,5 rokov!
Ale ten pocit, že záchod nesplachujeme pitnou vodou je na nezaplatenie!))
8- Akú vodu môžem vlievať do odpadovej nádržky?
Okrem bežného používania vody, ako umývanie, čistenie , je možné do umývadlá a
teda do odpadovej nádržky vlievať aj vodu zo sprchovania, kúpania, prania. Dokonca
je možné využiť aj vodu, ktorá sa použije na oplachovanie kuchynského riadu, vodu z
kávovaru, zachytenú dažďovú vodu a p. Do odpadovej nádržky,resp. do umývadla
môžete vlievať všetku vodu, ktorá nie je extrémne znečistená chemicky, bakteriálne
a podobne
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