
Fritidshus toaletter
Art nr. 1095

Nya



Förbränningstoalett 

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 energisnål har vi 
utvecklat en av marknadens bästa alternativ. 
Resultatet blev Toamoa, en smidigt designad 
toalett med bra funktion. 

Toamoa Förbränning 
  Art nr 1002-02

• Svensktillverkad
• Hygienisk
• Avloppsfri 
• Två förbränningsprogram
• Säker
• Lätt installerad 

A s k t ö m m n i n g
När Du nyttjat Toamoa och spolat ner pappers påsen med innehåll 
i ugnen, värms ugnen i botten av toaletten upp till ca 550 C°. 
All vätska förångas och det fasta innehållet förbränns. 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.

Koniskt element och förbrännings-
kammare för optimal förbränning. 
Elementets längd har ökats med 
ca 1,5 m och ger bättre hållfasthet. 
Rund potta för enkel isättning och          
urtagning. 

Nyutvecklad katalysator för minskad 
lukt. Nyutvecklat rökrör för effektivare 
ejektorfunktion. Inluft tas baktill för 
optimal förbränning. 

Dubbla åskskydd på styrkortet 
mot åsknedslag. Guldpläterat 
styrkort mot fukt. Åtkomst till 
styrkort/säkringar via lucka på 
sidan av toaletten. 

26.495 SEK



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 energisnål har vi 
utvecklat en av marknadens bästa alternativ. 
Resultatet blev Toamoa, en smidigt designad 
toalett med bra funktion. 

Funktion
Unikt med Toamoa är att den har två 
program för spolning, litet och stort. 
Det lilla programmet förbränner man urin 
med och det stora fekalier. Det nyutvecklade 
styrkortet ger information på displayen när 
pottan bör tömmas och när toaletten bör 
rengöras. Rengör toaletten med ca 1 liter 
vatten i pottan utan påse och välj det stora 
programmet. 

Displayen har en användarmeny där man 
kan ställa om språk och öka förbränningstid 
vid behov. Toaletten har även ett fläktprogram 
där man kan ventilera ut fukt från toalett
utrymmet. 

Extra badrumsfläkt får inte användas.

1. Fäll upp locket och ringen

2. Placera påsen i skålen

3. Fäll ner ringen och 

   uträtta ert behov

4. Spola genom att trycka 

    ner spolhandtaget

5. Starta förbränningen 

    genom att välja det lilla 

    eller det stora programmet
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Användning av toaletten

Material
Innerkonstruktionen är tillverkad i syrafast, 
rostfri plåt och det yttre skalet i galvaniserad plåt 
lackat med pulverlack och en plasttopp ovanpå.  

Leverans
Toamoa levereras med en vit sits som standard. 
Svart sits finns som tillval.
 
I leveransen följer också en förpackning med 
500st engångspåsar samt en vindhuv.

Dubbla åskskydd på styrkortet 
mot åsknedslag. Guldpläterat 
styrkort mot fukt. Åtkomst till 
styrkort/säkringar via lucka på 
sidan av toaletten. 



Olika alternativ för placering av frånluft

Enkel installation

Tillluftsventil min Ø160 mm
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Kondenshål Ø 8 mm Kondenshål Ø 8 mm

M
ax

 6
00

0 
m

m
M

in
 6

00
 m

m

Toamoa förbränningstoalett 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 meter. Vi rekommmenderar att Du som ventilationsrör använder Ø110 mm 

avloppsrör eller vårt installationskit. Utrymmet Du väljer måste ha ett jordat 230 V, 10 A uttag 

samt gärna en jordfelsbrytare. 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 ni se till att det blir helt tätt vid själva 

genomgången. Det skall också finnas en tillluftsventil med min mått Ø160 mm. 
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Tillluftsventil min Ø160 mm

Min 100 mmMin 100 mm Kondenshål 
Ø 8 mm alt. 
avtagbart lock



Olika alternativ för placering av frånluft

Tillbehör

Installations kit                                         1.995 SEK
Allt som behövs för en enkel installation
Art nr 1091 

Tilluftsventil            399 SEK
För att säkerställa att tillräckligt med tilluft kommer till toaletten
Art nr 1050

Takstos        545 SEK
Används om frånluftsröret ska installeras genom tak
Art nr 1093

Förbränningspåsar      495 SEK
Ca 500 st förpackning
Art nr 1018

Påshållare        299 SEK
Till förbränningspåsar
Art nr 1115

Ejektortank                              1.395 SEK
Till Toamoa Urin, volym 50 liter
Art nr 1124

Bioblock        118 SEK
Till Toamoa Urin, 5st/förpackning
Art nr 1073

Rengöringssats       299 SEK
För att rengöra Toamaoa invändigt så som utvändigt. 
Art nr 1133



Urintoalett

Funktion
Toamoa urin är en vattenspolande 
urintoalett som är ett perfekt komplement 
till en förbränningstoalett. Genom att trycka 
på spolknappen i ca 4 sekunder så har skålen 
spolats rent och det inbyggda vattenlåset 
är fyllt med fräscht vatten. 

U r i n s k å l e n

Leverans
Toamoa Urin levereras med en vit sits och 
slang för inkommande vatten, väggfäste 
samt ett prov på Bioblock. 

4.995 SEK

Toamoa Urin   
  Art nr 1070

Med vattenspolning. Urintoaletten höjer
kapaciteten på förbränningstoaletter och
minskar energiåtgången med ca 80%. 

Rekommenderas om det är många i 
familjen eller om förbränningstoaletten 
används större delen av året. 



Enkel installation

Alternativa installationer av urinavlopp

Toamoa Urin kan installeras nästan var som helst. 

Urinavloppet från baksidan av toaletten ansluts med en koppling och en 32 mm slang, 

alternativt  till någon av de nedanstående alternativen (se bilder nedan). 

Ska toaletten användas under vintertiden så skall urinavloppet utvändigt isoleras. 

Toaletten kopplas med en stickpropp till ett jordat vägguttag med medföljande sladd. 

Vatten kopplas till toaletten med hjälp av en medlevererad slang. 

Tänk på att installera en avstängningskran mellan toalettens slang och vattenledningen.

Vilken lösning som är lämplig och tillåten i er kommun
upplyser kommunens Miljö och Hälsoskyddsnämnd om.

Toamoa Urin   
  Art nr 1070

Med vattenspolning. Urintoaletten höjer
kapaciteten på förbränningstoaletter och
minskar energiåtgången med ca 80%. 

Rekommenderas om det är många i 
familjen eller om förbränningstoaletten 
används större delen av året. 



Toamoa Urin

Dimensioner       Urinavlopp: Ø 32 mm  

Vikt              7 kg

Spänning           240 VAC, 10 A

Förbrukning       1kW/2130 besök spolning 4sek

Material             Återvinningsbar polystyren, Glasfiber
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Toamoa förbränning

Vikt      30 kg

Spänning    240 VAC, 10 A

Förbrukning     0,4 – 1,7 kWh/besök 633 m
m

395 mm

533 m
m

341 m
m

Max effekt    1,8 kW

ÅF

Fusa AB
SE-33010 Bredaryd
  
 

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

Ljudnivå fläkt          Ca 55dB(A)

Max belastning       150kg

Max belastning   120 kg

Elanslutning           Jordad stickpropp

Elanslutning       Jordad stickpropp

Alla våra elektriska produkter är CE märkta.

Fritidshus toaletter 

svenskstugservice.se | info@svenskstugservice.se 
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