
Separett lämpökompostori on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön. Kompostorissa voi 
kompostoida keittiö- ja puutarhajätettä. Lopputuote on hienoa ja ravinteikasta multaa.

Paksun eristyksen ansiosta Separett lämpökompostori toimii aina -30 celsiusasteeseen 
saakka. Kaikkien kylmimpiä kelejä varten kompostorin mukana toimitetaan vielä erillinen 
välikansi. Koko kompostorin korkeudelta paikaltaan liukuva suuri etuluukku tekee kom-
postorin tyhjentämisestä helppoa.

Kompostisäiliön pohja on kaksinkertainen ja kannessa oleva ilmaventtiili takaa hyvän 
ilmanvaihdon. Kansi pysyy kiinni kumikiinnikkeen avulla ja auki puolestaan kannen ja 
rungon väliin taittuvan pidikkeen varassa.

Säiliön tilavuus on noin 250 litraa ja eristeen paksuus 70 mm. Kompostori pystyy käsitte-
lemään 5 henkilön keittiöjätteet tai 20-25 litraa viikossa. Säiliöön on lisättävä säännölli-
sesti kompostoitavaa materiaalia ja tarvittaessa myös herätettä tai kuiviketta.

SEPARETT LÄMPÖKOMPOSTORI 
Tuotenumero 1176-01

HELPPO TYHJENNYS
Kompostorin suuri paikaltaan 
liukuva etuluukku tekee säiliön 
tyhentämisestä helppoa. Nosta 
etuosa haluttuun korkeuteen ja 
tyhjennä kompostorin sisältö.

VAHVA KANSI
Kansi on kiinni 
kumikiinnikkeellä ja kannen 
takaosassa on pidike, joka 
pitää kannen auki.

HYVÄ ILMANVAIHTO
Säiliössä on kaksinkertainen 
pohja ja ilmaventtiili kannen 
keskellä. Näiden ominaisuuk-
sien ansiosta ilma pääsee 
virtaamaan säiliön läpi.

KOMPOSTOITUMISAIKA
Keskimääräinen 
kompostoitumisaika noin 10-
12 viikkoa.

PUHDISTUS TYHJENNYKSEN YHTEYDESSÄ
Kompostisäiliö tulee tyhjentää 1-3 kertaa vuodessa. Tyhjennyskertojen määrä riippuu kompostoitavan jätteen määrästä. Kompostisäiliön tyhjentämisellä 
tarkoitetaan koko sisällön poistamista kompostorista. Poista ensin kompostoitunut materiaali pohjalta ja aseta keskeneräinen komposti erilleen. Tyhjä 
säiliö huuhdellaan vedellä ja erityisesti pohjan ilma-aukot tulee puhdistaa hyvin. Puhdistuksen yhteydessä on hyvä varmistaa, että vesi valuu varmasti 
ongelmitta kompostisäiliön läpi ja ulos valumaveden liitännästä. Tämän jälkeen pohjalle on hyvä lisätä lecasoraa ennen keskeneräisen kompostin 
asettamista takaisin säiliöön. Lecasora päästää valumavettä lävitseen ja ehkäisee pohjan ilmareikien tukkeutumista.

HELPPO KÄYTTÄÄ

ASENNUS
Asenna Separett kompostori tasaiselle alustalle, mutta kuitenkin hieman kallelleen kompostiveden valuma-aukon suuntaan. 
Kompostorit tulee aina asentaa mahdollisimman varjoisaan paikkaan.

Keskimääräinen kompostoitumisaika noin 10-12 viikkoa.

TEKNISET TIEDOT

Kaikki sähkötuotteemme ovat CE-merkittyjä. 
Lisätietoa tuotteistamme löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta www.separett.fi .

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

– Kompostiruuvi – Lecasoraa – Maalämpömittari – Letkuliitäntä – Sisäkansi lisäeristykseen
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Materiaali SisäsäiliöSEPARETT
LÄMPÖKOMPOSTORI

Kierrätettävä iskunkestävä poly-

eteeni. Sisäkansi styroksia.

250 litraa

Täysi kompostori painaa 

noin 375 kg

Pakkauksen 
koko/paino

Halkaisija: 75 cm 

Korkeus: 101 cm

36 kg

Lisäkansi eristykseen

750 mm
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