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Ordliste
Noen av ordene og uttrykkene i denne manualen kan være fremmede for mange, vi har der-
for satt sammen en liten ordliste som vi håper du vil ha nytte av. 

Atmosfærisk trykk:   Lufttrykket ved havnivå.

Vacuum:    Alt lufttrykk som er lavere enn atmosfærisk trykk. 

CVS™:     Konstantvakuumsystem (Constant Vacuum System) - et system  
    der vakuum opprettholdes i rørsystemet til enhver tid. Brukes i  
    større systemer med mer enn 4 toaletter og/eller lange rørstrekk. 

VOD™:     Vakuum ved behov (Vacuum On Demand) - et system der pumpen  
    lager vakuum i rørystemet bare når et toalett spyles ned eller en  
    gråvanntank tømmes. Brukes i små systemer med 4 eller færre  
    toaletter. 

CFD:    Central Flushing Device: en toalettløsning tilpasset trykkvann / innlagt vann

LFD:     Local Flushing Device: en toalettløsning for installasjoner uten trykkvann/ 
    innlagt vann. Vann fylles i medfølgende dunk på 25L, og spyles inn i toalettet 
    via en separat medfølgende vannpumpe.

Gråvann:    Avløpsvann fra kjøkken, bad, vaskerom eller lignende, (avløpsvann  
    fra toalett er unntatt).

Svartvann:    Avløpsvann fra toalett.

Tilbakeslagsventil:   Enveisventil montert på pumpe utløp som hindrer tilbakesig til  
    Vacuumarator™.

Enveis lufteventil:   Slipper luft inn på rørstrekket ved selvfall for å hindre uttrekk av  
    væske fra pumpe og toalett. 

Transportlomme: 	 	 En	væskefelle	som	blir	brukt	for	å	dele	opp	rørstrekket	i	flere	etapper,	 
    dette for å muliggjøre transport av grått og svartvann over lengre  
    strekninger.

Sugeside:    Rørstrekket mellom toalett og pumpe

Trykkside:    Rørstrekket mellom pumpe og mottak. 

Vacuumarator™ pumpe:  En vakuumgenerator utviklet av Jets™ som lager vakuum, maler opp  
    kloakk og transporterer den oppmalte kloakken i en enkelt  
    operasjon. Pumpen er spesielt utviklet og bygget på Helivac™ pumpe  
    prinsippet. 

Vakuumsystem:   Et komplett system med vakuumgenerator, vakuumtoalett(er) og i  
    noen tilfeller også gråvannstanker og urinaler. 

Gråvannstank:   En tank som brukes for å koble gråvannskilder som dusjer, vasker osv  
    til et vakuumsystem. Utstyrt med CD- eller ED-ventil og en nivå- 
    sensor som aktiverer ventilen for tømming av tanken. Jets™  
    gråvannstanker leveres i standard størrelser på 8, 12 og 16 liter. 

Oppsamlingstank:   Tett kloakktank som samler og lagrer svartvann, og noen ganger  
    gråvann, fra et vakuumsystem. 
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Prinsipp for VOD™-system
Hvordan virker det?
VOD™ står for Vacuum On Demand - Vakuum Ved Behov.
Dette betyr kort fortalt at røropplegget ikke står under vakuum hele tiden. 
Først når du trykker på spyleknappen starter pumpen, og begynner oppbygging av vakuum i rørene mellom toalettet 
og Vacuumarator™pumpen. 

Bruker luft til å spyle ned
I stedet for vann, bruker vakuumtoalettet trykkforskjellen mellom vakuumet i rørsystemet og luften utenfor til å 
transportere toalettavfallet. Når toalettventilen åpnes vil vakuumet raskt og effektivt suge avfallet fra toalettskålen 
inn i rørsystemet og videre til pumpen, sammen med store mengder luft.

Spenningskilde
VOD vacuumpumpen er tilgjengelig for flere spenninger: 12V (for batteri og solpanel), 24V, 36V og 230V.  
For 230V pumpen må spenningen ligge mellom 215-240V (50/60Hz). Det anbefales ikke bruk av inverter. 

Lavt vannforbruk
Takket være vacuumet som pumpen bygger opp i røret bruker toalettsystemet veldig lite vann (fra. 0,5 liter per 
spyling). Dette vannet brukes i hovedsak til å holde toalettskålen ren, og sikrer god hygiene.

Vanntilførsel
Har du innlagt vann eller trykkvann anbefaler vi at spylevannet blir tilført derfra. Da brukes en toalettventil av en 
type som kalles CFD (Central Flushing Device). 

Vanntrykk må være minimum 2 bar, maximum 5 bar.

Der kommunalt vann ikke er tilgjengelig anbefales det å montere et vannfilter før toalettet. Det kan gjerne være et 
felles filter på hovedinnløpet til hytten.  

Har du ikke innlagt vann blir spylevannet tilført fra en vannkanne eller vanntank via en medfølgende vannpumpe.
Da brukes en toalettventil av type LFD (Local Flushing Device).

Pumpen gjør 3 ting på en gang
Vacuumarator™ pumpen som benyttes gjør 3 jobber samtidig. Den sørger for å skape vakuum (undertrykk) i 
rørsystemet, den maler opp toalettavfallet, og den pumper avfallet bort (til oppsamlingstank, Biotank, forbrennings-
anlegg eller offentlig kloakknett).

Toalettventil

Vakuumrør Ø 50mm 
(her illustrert som medfølgende rørpakke)

Spyleknapp

Vacuumarator™ pumpe

Styringsenhet (VTS-styring)
Benyttes ikke på standardpakken 
med 1 toalett.

Til oppsamling/
behandling:
• Oppsamlingstank (tett 
   tank)
• BioTank (kompostering)
• Avløp / Offentlig  
   kloakknett / Selvfall

Utløpsrør/ 
Trykkrør Ø 32mm

!

!

MINIMUM 
20 cm synlig rør mellom koplingene!
Vertikalt - før retningsendring.

!
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Hovedkomponenter

Vacuumarator™ pumpe
Vacuumarator™ pumpen er “hjertet” i vacuumsystemet, og kan både lage vakuum, 
suge ut og kverne toalettavfallet, samt transportere avfallet til oppsamling eller 
behandling.

Pumpen er utstyrt med en roterende kniv, som maler opp toalettavfallet. Dette 
gjør at det kan benyttes mindre rørdimensjoner og avfallet egner seg godt til f.eks. 
kompostering og forbrenning. 

Inntil 4 toaletter eller gråvannstanker kan kobles til samme Vacuumarator™ 
pumpe.  

Ved bruk av 2 eller flere toaletter eller gråvannstanker anbefaler Jets montering av  
vakuum/trykktransmitter på Vacuumarator™pumpen. Transmitteren føler på  
vakuumnivået i rørsystemet og kan bestilles fra Jets™. 

Alt etter bestilling har du mottatt en: 10NT 12V, 10NT 230V, 15MB 230V, 15MB CTT 230V. 

Toalett
Toaletter fra Jets™ er laget av sanitærporselen av høy kvalitet, og har like  
god komfort og hygiene som et tradisjonelt vanntoalett. 

Gulvmodell: 50M 
Veggmodeller: 59M og Charm

Vakuumtoalettet bruker ca 5 dl vann per spyling, dette hovedsaklig for å holde  
toalettskålen ren.

I toalettet sitter det en ventil som sørger for både tømming og spyling av skålen.  
Alt etter hvilket type system du har bestilt, har du mottatt en CFD, LFD eller FD/VPC-V ventil*.

*Central Flushing Device (for trykkvann), Local Flushing Device (for vanndunk), Flushing Device/Vacuum Pneumatic Controller.

Gråvannstank
Gråvannstanker brukes der det er aktuelt å koble til avløp  
fra vask, dusj, vaskemaskiner etc. til vakuumsystemet.

Vannet ledes ved vanlig selvfall ned til gråvannstanken.  
Gråvannstanken er utstyrt med en nivåstav og en vakuum-tømmeventil. 
Ved et visst vanninvå starter pumpen, ventilen åpnes og tanken tømmes. 

Gråvannstanker skal alltid utstyres med lufting/overløp (se s. 14) og  
skal ikke brukes i kombinasjon med Jets™ BioTank.

Vist modell:
Jets™ 59M porselen for vegg

Vist modell:
10NT DC
for 12V

! Vist modell:
12 liter

!

For foto og tekniske data: se s.42.
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Mottaksalternativ

Tett tank
Jets™ leverer nedgravbare tanker i en rekke størrelser.*  
Har du ikke mulighet til eller ønske om å grave ned tanken 
leverer vi også en meget plasseringsvennlig overflatetank KUN for 
tildekking. 

Det skal alltid monteres lufting på tanken. Minimum diameter 50mm.
 
Periodisk tømming og tilgang via bilvei er nødvendig. 

Beregning av tankstørrelse påvirkes av
• Antall døgn hytta er i bruk per år 
• Antall sengeplasser på hytta
• Gjennomsnitt  antall toalettbesøk per person per døgn

Eksempel på beregning
60 døgn X 5 sengeplasser X 6 toalettbesøk = 1.800 toalettspylinger per år
Kloakkmengde per spyling med  Jets™ toalett
Ca 0,5L vann + 0,45L avfall = 0,95L kloakk
1.800 toalettspylinger X 0,95L kloakk = 1.710L kloakk 

Dersom tanken tømmes 1 gang per år, bør det i dette tilfellet altså brukes en tank på ca 2.000 L.

NB: Tallene i beregningen er kun ca tall, avvik kan forekomme. 

* Hvilken som helst tett tank med lufting kan benyttes. 

Biotank 
Jets Biotank er en isolert komposteringstank som kan leveres med 
varmekabel ved behov. 

Avløp 
Jets til avløp benyttes ofte der det: 
- er behov for å løfte gråvann og/eller svartvann opp til det eksisterende 
   avløpet (se rørguide VOD).  
- ikke er fall mot eksisterende avløpsledning 
- er behov for mindre rørdimensjoner 
- er behov for mindre graving 
- ...

Styringsenhet (VTS)
VTS styringen sørger hovedsaklig for tømming av toalettet samt start og stopp  
av pumpen (gangtid). Inntil 4 toaletter (evt gråvannstanker og urinaler) kan koples  
på samme VTS styring. 

Alle styringsenheter fra Jets™ leveres ferdig programmert og koblet for 1 toalett.   
Medfølgende signalkabel for tilkopling til pumpe er 2m (ved behov kan 5m 
signalkabel bestilles hos din Jets™forhandler).  

Man står fritt til å plassere VTS styringen hvor man vil, under forutsetning av at man kommer til for å betjene den.  
Jets™ anbefaler å montere VTS’en i nærheten av pumpen. (Se s.19 for flere detaljer vedr montering.) 

Styringsenheten har loggfunksjon for antall toalettbesøk, støtte for nivåmåler i oppsamlingstank, driftstid på 
pumpen, alarm og stengefunksjon ved full tank.

VTS styring 230V

!

!

FOR NEDGRAVING:  
1.300L •  3.000L •  6.000L

KU N  F O R TI LD EKKI N G :  2. 100L

!
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Før du begynner monteringen!
Sjekk at du har mottatt alle komponenter i  forsendelsen i henhold til din bestilling og 
medfølgende pakkseddel. 
NB: sjekk i alle kasser samt i selve toalettskålen - åpne sete / lokk.

Sett deg nøye inn i detaljer vedr rørlegging, muligheter og utfordringer vedr plassering av toalett og pumpe. Du finner 
informasjonen i denne manualen og i vår rørguide VOD. 

Materiell (medfølger ikke)
•  Nødvendig verktøy (skiftenøkkel/fastenøkler, sag for kapping av plastrør, stjerneskrujern, kniv) 
• 4 skruer til oppheng av VTS controller: M4,5 (i ønsket lengde). 
•  32mm PE/PEH rør eller slange (se eget punkt lenger ned på siden) 
•  Smøremiddel for sammenføyning av rør der det er nødvendig for monteringen.  
NB: Ikke bruk mer smøremiddel enn det som er nødvendig på sugsiden (mellom toalett og pumpe)! 

Utløpsrør (32 mm) inngår ikke i standardleveranse
De fleste typer 32 mm trykklassifiserte rør og slanger kan brukes. Minste trykklasse PE, mest benyttet: PEL slange 
ø32mm. Fås kjøpt hos din lokale rørlegger.

Tilbakeslagsventil inngår ikke i standardleveranse
Dersom utløpsrøret skal legges til en tank, Biotank eller avløpsledning som er plassert høyere enn vakuumarator™ 
pumpen, må det monteres en tilbakeslagsventil på utløpsrøret fra pumpen (se Jets rørguide VOD).
Slik tilbakeslagsventil kjøpes i riktig dimensjon hos Jets™. 

Toaletter med tilkobling til trykkvann skal  monteres i rom med sluk. 
Toaletter med tilkobling av vann fra medfølgende vannkanne (LFD-ventil) skal vannkannen ALLTID stå på gulvet 
- aldri høyere enn toalettet. Dette pga faren for hevert-effekt.

!

!

!

Rørguide VOD
Her ser du utdrag fra vår VOD rørguide - det er viktig å 
sette seg inn i alt som denne rørguiden inneholder før 
installasjon. 

Du kan laste ned rørguiden i sin helhet fra våre nettsider: 
www.jetsgroup.com
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Kapasitetsberegning batteri 12V
Gjelder kun 12V systemer!

1. Forutsetninger for beregningen
Energibehovet per døgn måles i watt-timer (Wt). 
Pumpemodellen 10NT for 12V har en motor på 900W. 
Det er 3600 sekunder i en time. 
Driftstiden per spyling er ca 5 sekunder. 
(* Ved bruk av std. rørpakke - øker ved lengre rør).

2. Energiforbruk i Wt
Per spyling: 
900W : 3600 sekunder X 5 sekunder = 1,25 Wt 

(I gjennomsnitt beregnes 6 toalettbesøk per døgn)

Per person/dag:  1,25 Wt X 6 = 7,5 Wt  
4 pers/dag:   7,5 Wt X 4 = 30 Wt

3. Strømbehov i At
Strømmengden i et batteri blir oppgitt i Ampere-timer som 
vi bruker videre i kapasitetsberegningen. Vi må derfor 
regne om. Watt-timer (Wt) delt på spenning i Volt (12) = 
Ampere-timer (At).
Per person/dag:  7,5 Wt : 12V = 0,625 At  
4 pers/dag:   30 Wt : 12V = 2,5 At 

4. Batteribehov for flere personer/døgn
Ved å multiplisere daglig strømbehov med antall personer 
og antall dager, får vi strømbehovet målt i Ampere-timer 
for hele bruksperioden:

Helg, 4 personer: 0,625 At X 3dg X 4 = 7,5 At
Uke, 4 personer:  0,625 At X 7dg X 4 = 17,5 At
Egne tall:  0,625 At X ___ X _ = ______
Vi anbefaler at kun 70% av batterikapasiteten benyttes - se 
eksempel nedenfor.

Eksempel på beregning av totalt energiforbruk 4 pers/dag

Antall Type Effekt
(W)

Brukstid
(t)

Energibehov 
(Wt)

2 Lamper 10 W 7 t 140 Wt

1 Lysarmatur (2X 8W) 16 W 1 t 16 Wt

4 Spotlamper 10 W 1 t 40 Wt

1 TV 40 W 2 t 80 Wt

1 Vannpumpe 40 W 30 min 20 Wt

1 Jets™ vakuumanlegg
(brukt av 4 personer)

900 W 2 min 
(5 sek. X 6 spyl X 4)

30 Wt

Totalt døgnforbruk av energi for 4 personer: 326 Wt

Batteribehov for 1 dag v/326 Wt 
326 Wt : 12V = 27 At
Batteribehov for 1 helg v/326 Wt 
27 At X 3 døgn = 81 At 
(81 At : 85* At = 0,95 stk - dvs. 1 batteri på 125 At)
Batteribehov for 1 uke v/326 Wt 
27 At X 7 døgn = 189 At 
(189 At : 85* At = 2,22 stk - dvs. 3 batterier på 125 
At)
* Disse beregningene går ut fra batterier på 125 At. 
 Vi anbefaler at maksimalt 70% av 
batterikapasiteten benyttes. Et 125 At batteri har 
derfor ca 85 At tilgjengelig til forbruk. 

- Eget batteri - ANBEFALT 
(Se beregning over..) 
Vi anberfaler ikke batteri på mindre enn 75 At. 
Batteriet må være type fritidsbatteri/gelbatteri som tåler lading og tømming (IKKE bilbatteri)

- Eksisterende batteri/batteribank 
For å finne ut om du har tilstrekkelig batterikapasitet i din eksisterende batteribank, summerer du effekten på alt 
elektrisk utstyr som er koblet til. (Se eksemplet nedenfor samt neste side for eksempel på løsning).  

- Solcellepanel/vindmølle o.l.  
Solcellepanelet/vindmøllen lader opp batteriene til neste besøk. Du vet fra beregningen over hvor mye strøm du har 
brukt når du reiser fra hytta. Spørsmålet er hvor lenge det er til neste besøk, og hvilken årstid det er (om vinteren vil 
det ta lenger tid å lade ved bruk av solcellepanel på grunn av lite dagslys/korte dager) . Vi anbefaler at du tar 
kontakt med din leverandør av solcelleanlegg for å finne en løsning som dekker ladebehovet til batteriene dine. 

Batterikapasitet vil generelt minke på vinterstid pga kulde.

!

!

Tilkobling av Jets™systemet til: 

!
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Direkte tilkobling: 
Om du velger å kople Vacuumarator™ pumpen til eksis-
terende batteripakke ved forlenget kabel, må du dimen-
sjonere kabelen riktig. (Ellers kan du risikere at toalettet 
ikke kan benyttes ved lav strøm på hovedbatteripakken.) 
Som en grunnregel kan vi si: ved dobling av kabellengde 
skal du doble kabel tverrsnittet (ex: medfølgende kabel 
1,5m/16mm2 byttes ut med 3m/30mm2). Dette gir raskt 
uhensiktsmessig tykke kabler.

Eget toalettbatteri:
Du kan lade gjennom eksisterende solcelle-/vindmøllean-
legg med:

1. direkte kabling mellom hovedbatteri og toalettbatteri
2. eksisterende sol-/vindpanel og ekstra regulator
3. batteriskiller

 

Tilkobling & lading av system (12V): 

1:
•	 Man kobler toalettbatteriet sammen med hovedbatteripakken parallelt med 4mm2 max 15m. 
•	 Nå vil man ha tilgjengelig samme spenningsnivå i både hovedbatteripakke og i toalettbatteri.
•	 NB: Tømmer man hovedbatteripakken, tømmer man også toalettbatteriet.

3: Batteriskiller (se figur nedenfor) gir følgende fordeler: 
•	 Berører ikke eksisterende solcelle-/vind-/lade-innretning
•	 Når hovedbatteribanken lades opp, går all ladestrøm til hovedbatteribanken, inntil denne har samme ladenivå som  
 ekstrabatteriet. Deretter lades begge opp samtidig. 
•	 Når ekstrabatteriet tappes, får det ladding fra hovedbatteribanken så lenge det er strøm på den. Ingen spennings- 
 fall i batteriskilleren.
•	 Når hovedbatteripakken tappes av annet forbruk i hytta, vil ikke ekstrabatteriet tappes av dette forbruket. 

 

- 

- 

+ 

+ 

Batteriskiller

12V Hovedbatteripakke

Batteri minuskabel 
(svarte linjer) 

Batteri plusskabel 
(røde linjer) 

Jets 12V toalettsystem 12V ekstra-batteri for toalett

2: (Se figur til høyre)
•	 Se	figur	
•	 Man henter ut lading fra solcelle-panel via 2,5mm2  
 kabel til ny regulator som lader toalettbatteriet. 
•	 Dette er en noe ustabil løsning mtp lading av toalett- 
 batteri vs hovedbatteripakke, men har vist seg å  
	 fungere	i	de	fleste	tilfeller.	

RØD

R
Ø

D
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A) Rørstuss + 90  
       grader bend
B) Rørstuss, 180 mm
C) Bend, 45 grader
D) Rørstuss, 85 mm

       Vær oppmerksom på  
       at bendene A og C er  
       ulike!

!

Ferdigmontert  
rørpakke

Montering - toalett
Toalett tilkoblet trykkvann skal alltid monteres i rom med sluk. 

Toalettet skal alltid plasseres på nivå med, eller høyere enn Vacuumarator™ pumpen. Se rørguide VOD.

Merking av toalettventiler
Om det står 12V/24V på toalettventilen er dette riktig selv om du har et 230V anlegg.   
Strømmen til toalettventilen kommer fra styringsenheten, som gir 12V/24V ut.

Rørene skal ligge fritt
Det er viktig at rørforbindelsen mellom toalettet og Vacuumarator™ pumpen ikke på noen måte kommer i klem. Klem/
press kan føre til lekkasje. Se Jets™ rørguide VOD for rørlegging og klamring av rør.

Montering - standard rørpakke (medfølger)
Den medfølgende standard-rørpakken er tilpasset installasjoner der pumpen plasseres rett bak og på samme nivå 
som toalettet.  Dersom du har behov for alternative plasseringer av toalett og/eller pumpe, se vår rør-guide for 
muligheter og begrensninger. 

Rørdelene skal trykkes på plass i hverandre. Det skal ikke brukes lim eller andre bindemidler, men ved behov kan det 
benyttes smøremiddel beregnet for montering av PP-rør for å lette sammenstillingen.

!

!

!
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Montering av veggmodellene
Jets™ 59M og Jets™Charm

1 - Bestem hvor toalettet skal henge: inntil bygget kasse eller inntil  
vegg. Bestem også om det skal benyttes konsoll  (denne side) eller  
stendere (neste side). Konsoll er foreløbig ikke tilgjengelig for 
Charm.

Fordelen med å benytte kasse er at du unngår unødig hulltaging på  
badromsmembran samt at du kan ha pumpe og evt styring og vann- 
forsyning i samme kassen - enten bak eller ved siden av toalettet.  
(Se informasjonsrute nederst på denne siden for mer info.)

2 - Ta hull i kassen etter skravert område på illustrasjon øverst til 
høyre. 

Dersom toalettet plasseres direkte på vegg kan man velge 
å kun ta hull for:  
•	 Rør 50mm, 
•	 Vanntilførsel 
•	 Signalkabel

Jets™59M på konsoll:

3 - Borr hull (M12 ) med 310mm senteravstand for festeskruene.

4 - Fest konsoll til gulv: enten med medfølgende ekspansjonsbolt 
for montering i betong, eller treskruer for montering i tregulv.  
(Treskruer følger ikke med.)
 
5 - Fest toalettet til konsollen:
(Sørg for at alle slanger og ledninger stikker ut av åpningen bak 
toalettet)
- Fra forsiden av toalettet: sett den eksentriske plasthylsen i 
porselenet.
- Sett stoppskiven på festebolten og skru denne inn i porselenet 
med plasthylsen (illustrasjon til høyre). 

6 - Stram til (gjenger er integrert i konsollen). 

Montering toalett - veggmodell
Konsoll for oppheng fås kjøpt som ekstrautstyr fra Jets™. Om dette ikke tas i bruk, må konstruksjonen bygges 
hensiktsmessig og med tilstrekkelig styrke for å tilfredstile dagens krav. 

Utløpsrør og vanntilløp må monteres etter gjeldende våtromsnorm. 

Toalettkasse (se bilde-eksempel neste side)
Innvendig minstemål (LxDxH) kasse for plass til:
- vacuumarator™pumpe og styring er:   500x250x500 mm
- vacuumarator™pumpe, styring og vannkanne er:   500x350x500 mm

Å tenke på: 
- Montering av vegghengt toalett krever minimum 48*48mm stendere. 
- Kassen kan ikke være så høy at det er vanskelig å nå ned i bunnen på den. 
- Spyleknapp kan plasseres slik at den skjules bak toalettlokket. Dette gir lavere kassehøyde.
- Kassen må ha et lokk på toppen (evt en luke på siden) - gjerne begge deler. Dette for å sikre enkel tilkomst til 
styringspanel og innstillinger, pumpe, stenging/påfyll av vann mm. 

Med ekspansjonsbolt:

Jets™ 59M 
Festeskruer: senteravstand 310mm ±3.

Høyde: ca 55mm fra nedkant toalett til gulv. 
(Denne høyden kan justeres etter behov og 

ønske.) Høyde fra senter utløp til senter 
festeskruer: 195mm ±5 

!
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Eksempel ferdig montert toalett på kasse ved 
hjelp av konsoll. Det er også opprettet en 
inspeksjonsluke på siden slik at man kan enkelt 
kan se inn glass-dekselet på pumpen. 
For enkel tilkomst til styringspanel, pumpe, 
stenging/påfyll av vann må det være et lokk på 
kassen. 

Spyleknapp
For å få tilgang til spyleknappen med toalettsetet 
oppslått, må du plassere den som vist til høyre: 900 
mm over gulvet (målt til midten av knappen). Dette 
forutsetter at toalettet monteres i hht illustrasjon 
øverst forrige side (55 mm over gulvet).  

Du velger om spyleknappen skal ligge uten på vegg 
eller gjennom vegg/kasse. Om spyleknappen skal 
gå gjennom vegg/kasse, ta ut hullet samtidig med 
hullet for toalettet.  

For hulltaging og informasjon vedr montering av 
spyleknapp se s.17

For montering på stendere av treverk:  
Benytt gjerne en ekstra stoppskive (en dimensjon større enn medfølgende) - mellom medfølgende skive og stender. 
Dette for å hindre at skive og mutter over tid spiser seg inn i treverket. 

Jets 59M og Charm™ på stendere: 

Stenderne som toalettet skal henges på skal være 
plassert med 310mm senteravstand for 59M (se 
tegning s.11), eller 300mm senteravstand for Charm 
(se illustrasjon denne side). 

2 - Ta hull i kassen etter skravert område på illustras-
jon øverst s.11 eller illustrasjon til høyre.

Dersom toalettet plasseres direkte på vegg kan man 
velge å kun ta hull for:  
•	 Rør 50mm, 
•	 Vanntilførsel 
•	 Signalkabel

3 - Borr hull (M12 ) med 310mm senteravstand for 
festeskruene.

4 - Fest toalettet ved hjelp av medfølgende feste-
bolter gjennom veggen og stenderne: 
(Sørg for at alle slanger og ledninger stikker ut av 
åpningen bak toalettet)
- Fra forsiden av toalettet: sett den eksentriske 
plasthylsen i porselenet. Sett stoppskiven på fes-
tebolten og skru denne inn i porselenet med plasth-
ylsen (illustrasjon nede til venstre). 
- Fra baksiden av toalettet: sett stoppskiven og mut-
teren på festebolten (illustrasjon nede til høyre). 

5 - Stram til. 

!

Jets™ Charm  
Festeskruer: 

senteravstand 
300mm ±3.

Høyde:  
ca 55mm fra nedkant 

toalett til gulv. 
Denne høyden kan 

justeres etter behov 
og ønske. Høyde fra 

senter utløp til 
senter festeskruer: 

180mm ±5

Alternativ hulltaging i kasse 
(se mål i mm til venstre) 

Hull for utløp 
toalett: min 50mm

Hull for 
vanntilkobling

!
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Gulvmodellen 50M kan enkelt monteres mot både vegg og kasse, den skrues da bare fast til gulvet og krever ikke 
spesielle konstruksjoner. I tilfelle hulltaging i kasse kan samme skraverte område som for vegghengt toalett (s.11-12) 
benyttes.

Toalettet kan også monteres frittstående på gulv - da benyttes medfølgende bakdeksel.

Dersom hulltaging i gulv ikke er ønskelig (på grunn av punktering av membran/flis el.lignende), må toalettet festes til 
underlaget ved hjelp av egnet limstoff tilpasset underlaget. 

Montering toalett - gulvmodell

!

1 - Bestem hvor toalettet skal plasseres:  
frittstående på gulv, inntil bygget kasse eller inntil vegg. 

Fordelen med å benytte kasse er at du unngår unødig hulltaging på 
badromsmembran samt at du kan ha pumpe og evt styring og vann-
forsyning i samme kassen: enten bak eller ved siden av toalettet. (Se 
informasjonsrute nederst på denne siden for mer info.)

Frittstående på gulv: 
2 - Plasser toalettet etter ønske
3 - Fest bakdekselet til toalettet - sørg for at alle slanger og ledninger 
stikker ut av åpningen.
4 - Fest toalettet til underlaget (se detaljer i innledning).

Inntill toalettkasse/vegg: 
2 - Ta hull etter skravert område på illustrasjon øverst s.11 eller 12 
(samme som for 59M)  NB Ikke borr hull for festeskruer! 
Dersom toalettet plasseres direkte på vegg kan man velge å kun ta hull for:  

•	 Rør 50mm, 
•	 Vanntilførsel 
•	 Signalkabel

3 - Plasser toalettet inntill kassen eller veggen
4 - Fest toalettet til underlaget (se detaljer i innledning). 

90 graders bend kan 
benyttes ut fra toalett - 
se vår rørguide VOD for 
detaljer.

1. Montering av 50M toalett med 
kasse. Rør gjennom gulv. 

Toalettkasse (se bilde-eksempel s.11)
Innvendig minstemål (LxDxH) kasse for plass til:
- vacuumarator™pumpe og styring er:   500x250x500 mm
- vacuumarator™pumpe, styring og vannkanne er:   500x350x500 mm

Å tenke på: 
- Montering av vegghengt toalett krever minimum 48*48mm stendere. 
- Kassen kan ikke være så høy at det er vanskelig å nå ned i bunnen på den. 
- Spyleknapp kan plasseres slik at den skjules bak toalettlokket. Dette gir lavere kassehøyde.
- Kassen må ha et lokk på toppen (evt en luke på siden) - gjerne begge deler. Dette for å sikre enkel tilkomst til 
styringspanel og innstillinger, pumpe, stenging/påfyll av vann mm. 

385
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Avstand til vegg (min) 100mm)
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172 ± 3,0

150 ± 3,0
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Gråvannstank: for håndtering av vaskevann o.l. 
Gråvannstanker benyttes dersom det er ønske og/eller behov for å slippe gråvann inn i vakuumsystemet.

Gråvannet renner ved selvfall ned i gråvannstanken, og slippes ikke inn i vakuumsystemet før en nivåstav gir signal til 
tømmeventilen å åpne. 

Gråvannstanker skal alltid utstyres med lufting/overløp. 
Gråvannstanker skal ikke brukes i kombinasjon med BioTank/kompostering.

Gråvannstanker fra Jets™ finnes i 8L, 12L og 16L - kontakt din Jets™ forhandler for detaljerte tegninger og informasjon 
om hver enkelt av disse. 

Montering - gråvannstank

!

Lufting/
overløp

Gråvannstank
Tømmeventil

Rør fra vask, sluk etc og lufting /
overløp kobles til samme hull på 
gråvannstanken (ø50mm). 

Plasser en Y direkte på tanken - 
koble deretter lufting på det ene 
innløpet av Y-en og innløp fra 
vask, sluk etc på det andre 
innløpet av Y-en.

Lufting skal føres over vask, sluk 
etc for å hindre overløp. 

Rørdiameter Ø50 mm.

Rør fra Vacuumarator™ pumpe 
(Ø50 mm) kobles til tømmeventilen 
på tanken.

Vannrør og 
lufting

Vakuumrør

!

NB: Illustrasjon avviker fra leveranse. 
Samme hull på gråvannstank benyttes for lufting og 
innløp.

For rør og rørlegging se vår rørguide VOD. 

NB: Illustrasjon avviker fra leveranse. 
Samme hull på gråvannstank benyttes for lufting og innløp.

For rør og rørlegging se vår rørguide VOD. 14



Montering - Vacuumarator pumpe

Introduksjon
I VOD™ systemer brukes pumpemodellene 10NT (12V-36V og 230V), og 15MB (230V). Samme monteringsregler 
gjelder for CVS pumpen 15MB-CTT (230).

For 230V pumpen må spenningen ligge mellom 215-240V (50/60Hz). Det anbefales ikke bruk av inverter. 

Sett deg nøye inn i detaljer vedr rørlegging, muligheter og utfordringer vedr plassering av toalett og pumpe. Du finner 
informasjonen i denne manualen, i vår VOD brosjyre og i vår rørguide VOD. 

Forlenget røravstand
Ved behov for forlenget avstand mellom toalett og pumpe (utover medfølgende rørpakke) må gangtid på pumpen 
justeres opp fra 1 sekund. Tommelfingerregel er: 1 sekund per 2 meter rør. (Se s.34 for justering av gangtid) 

Samlet rørlengde mellom toalett(er) og pumpe skal ikke overstige 12m. Se vår rørguide VOD for detaljer. 

Plassering av Vacuumarator™ pumpen   
Pumpen skal stå: 
• på et plant underlag
• på høyde med eller lavere enn toalettet
• innomhus evt i spesialbygd isolert kasse på hyttevegg
• tørt og frostfritt

På mobile installasjoner må pumpen festes hensiktsmessig. 

NB! Dersom avstanden mellom toalettet og Vacuumarator™pumpen økes i forhold til den medfølgende rørpakken og 
det blir brukt fleksibel slange, SKAL Vacuumarator™pumpen skrues fast i gulvet, evt festes på annet hensiktsmessig 
vis. Ved bruk av PP-rør og klamring er det ikke nødvendig å feste pumpen.

TM

!

!

Montering - steg for steg
1 - Plasser Vacuumarator™ pumpen på egnet sted (se introduksjon forrige 
side). 

2 - Fyll pumpen med vann:
- Enklest fylles pumpen gjennom innløpet Ø50mm som vist til høyre 
- Alternativt kan pumpen fylles gjennom utløpet Ø32mm
- Fyll gjerne helt opp - det trengs ca 2L på en 10NT

3 - Kople til innløpsrør ø50mm: medfølgende standard rørpakke, eller andre 
PE/PEH rør (se rørguide VOD).

Se vår rørguide VOD om din installasjon krever montering av 
tilbakeslagsventil. Om nei: hopp til punkt 5. !
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Utløpsrøret på pumpen står under trykk. Derfor må det benyttes klemringskoblinger (eller tilsvarende) som 
sikrer mot lekkasje fra røret.
Monteringen gjøres slik:
•  Plassér O-ringen helt på enden av røret med klemringen rett bak (1). 
•  Trykk kroppen inn på røret med O-ringen, klemringen og mutteren (2).
•  Skru mutteren godt til (3).

Mutter

Klemring

O-ring

Kropp

(1) (2) (3)

Se vår rørguide VOD om din installasjon krever montering av 
tilbakeslagsventil. Om nei: hopp til punkt 5. 

4 - Montering av tilbakeslagsventil monteres direkte på 
utløpet Ø32mm, der systemet krever det. Husk å sett til 
låseskruen (umbraco) slik at denne passer inn i sporet på 
Vacuumarator™utløpet! Klemringskoplingen (pkt 5) 
monteres eventuelt etter denne tilbakeslagsventilen. 

5 - Monter medfølgende rett klemringskobling på utløpet 
Ø32mm  
(se monteringshenvisning klemringskobling nederst på 
denne siden).

6 - Monter en vertikal rørstuss (min 30cm) på klemrings-
koplingen (evt på tilbakeslagsventilen om denne er 
montert pkt 4).  

Denne minimumslengden trengs for å sikre tilbakesig av 
veske til pumpen som pumpen er avhengig av for å kunne 
bygge vakuum.

7 - Monter medfølgende albu klemringskopling på toppen av 
rørstussen 
(se monteringshenvisning klemringskobling nederst på 
denne siden).

Det skal kun benyttes trykklassifiserte rør Ø32mm (f.eks 
PEL slange) på utløpsrøret fra pumpen. Videre vedr rør og 
rørlegging - se Jets™ rørguide VOD.

NB: Ved stigning til mottakskilde på trykkside må en 
stengeventil monteres over tilbakeslagsventilen eller så nær 
pumpe-utløpet som mulig. Dette for å ha mulighet til å 
stenge for tilbakesig ved evt vedlikehold av Vacuumarator™ 
pumpe.

!

!

Minimum 20cm 
synlig rør mellom 
koblingene!

!

Medfølgende rørpakke avviker fra 
illustrasjon.For rør og rørlegging se vår 
rørguide VOD.

16
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Montering - spyleknapp 
standard type
Elektrisk spyleknapp for overflatemontering. 
Denne brytermodellen har ledning som enten kan trekkes gjennom et lite hull i veggen eller monteres utenpå veggen.

Før montering og tilkobling 
Før bryteren kan monteres og kobles til, må trykkplaten 
og ytterdekselet løsnes fra festeplaten.
Bruk et flatt skrujern el.l. til å løsne delene fra hverandre. 

Oppmerking og utskjæring
Legg festeplaten inntil overflaten den skal monteres på, 
og merk av hvor skruehullene skal være: enten i henhold til  
tegningen øverst til høyre (samme høyde for alle toalettmodeller), 
eller etter eget ønske.

Tilkobling 
Ledningen til bryteren trekkes inn i ytterdekselet 
nedenfra eller fra innsiden av veggen, og plugges til 
kontakten på trykkplaten.

Montering
Skru festeplaten fast til overflaten bryteren skal monteres på.
Press deretter trykkplaten og ytterdekselet fast på festeplaten.

Brytermonteringen er nå ferdig.

Bryterens konstruksjon

(Sett fra baksiden av bryteren)

Bryteren består av trykkplate, 
ytterdeksel og festeplate.

Signalkabel 1m
(121503100)

Bryter vist forfra

Bryter vist bakfra

Her vist for utenpåliggende montering.  
Alternativt kan ledning føres opp til  
midten av spyleknappen og bak  
gjennom et hull i kassen/veggen. 

17
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Montering - spyleknapp type 
Elko (ekstrautstyr)
Elektrisk spyleknapp for innfelt montering (kan også overflatemonteres). 
Mellomstykket som er levert sammen med bryteren, muliggjør montering uten hulltaging i veggen.

Før montering og tilkobling 
Før bryteren kan monteres og kobles til, må trykknappen 
løsnes fra ytterdekselet. 
Stikk et flatt skrujern el.l. inn mellom ytterdekselet og 
trykknappen og vipp knappen løs. 
Fjern så både knappen, ytterdekselet og sprutdekselet.
Festeskruene til ledningene er skjult under gummien som 
dekker bryteren.

Oppmerking og utskjæring
Merk av plasseringen for bryteren/spyleknappen der den skal monteres : enten i henhold til tegningen over (samme 
høyde for begge toalettmodeller), eller etter eget ønske.
 
Ved innfelt montering:  
skjær ut et hull i kassen på 55X55 mm og sett sprutdekselet på plass i hullet.
Ved overflatemontering:  
fest mellomstykket til veggen og sett sprutdekselet på plass i mellomstykket.

Tilkobling 
Fest rød ledning til “L” på bryteren.
Fest blå ledning til “∆“ på bryteren.
Skru festeskruene for tilkoblingene godt til.

Montering
Trykk bryteren på plass i ytterdekselet, og fest begge til veggen ved å trykke ytterdekselet på plass på sprutdekselet.
Finn frem fjæren og sett den på plass i selve trykknappen.
Press bryteren med fjær på plass på bryteren (legg merke til at pilsymbolet på innsiden av trykknappen skal peke mot 
fjæren og nedover).
Press trykknappen på plass.
 
Brytermonteringen er nå ferdig.

Bryterens konstruksjon

Vær spesielt oppmerksom  
på den lille fjæren. 
Den ligger i en egen  
plastpose i bryterposen.
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VTS er styringsenheten som sørger for tømming av toalettet, start/stopp av pumpen m.m. 
Illustrasjonene på denne siden viser VTS styringsenhet for 230V systemer. 
Alle styringsenheter fra Jets™ leveres ferdig programmert og koblet for 1 toalett (se side 34 for innstilling av VTS ).
Avstanden mellom VTS og pumpe skal være maksimalt 2 meter. Forøvrig står man fritt til å plassere enheten der det 
passer best, under forutsetning av at man kommer til for å betjene den. Jets™ anbefaler å montere VTS’en i nærheten 
av pumpen siden det forenkler innstillingen og evt om-programmering av denne. 

Løsne frontdeksel før montering 
Bruk et flatt skrujern el.l. og vipp av de to små 
pyntelistene på toppen av styringen som anvist.
Du vil da komme til de 4 festeskruene for dekselet 
slik at du kan løsne disse.
Fjern dekselet.

Skru styringen fast  (skruer er ikke Jets™ 
leveranse)
Når frontdekselet er fjernet får du tilgang til 4 hull 
i bunnen av styringen - 1 i hvert hjørne.
Skru styringen fast i vegg eller annen overflate 
gjennom disse hullene. Benytt M4,5 skruer - i 
ønsket lengde. 

Når styringsenheten er skrudd fast, kan 
frontdekselet festes igjen og pyntelistene settes 
tilbake på plass.

Montering av styringsenhet (VTS)

Bruk flatt skrujern 
til å løsne listene

Skru styringen fast 
gjennom hullene

Skru styringen fast 
gjennom hullene

Maksimalt 2m avstand til 
Vacuumarator™ pumpen.
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Montering av tank

2100L tank - KUN for tildekking 

GENERELT:
• Rotasjonsstøpt tank i Polyetylen (PE)
• Tåler temperaturer fra -30 °C til +70 °C
• Produsert i ett stykke uten skjøter
• Enkel å transportere
• Lav vekt
• Lukket avløpstank tilpasset innendørs montering, 

eller overflateinstallasjon utendørs

MONTERING OG DRIFT:
• Skal monteres rett på et stenfritt underlag
• Ved montering under huset skal frihøyden mellom bakken og bjelkelaget være minimum 1 meter. 
• Det skal monteres lufting på tanken (minimum ø50mm). Om ønskelig kan denne forlenges f.eks. over tak.
• Tilkoblingene for påfylling og slamsuging er montert med leppepakninger for vanlige avløpsrør. 
• Foruten slamsuging krever tanken ingen vedlikehold. 
• Under vinterhalvåret bør ikke tanken fylles mer enn 1500 liter (pga ekspansjonsfare)

1300L, 3000L og 6000L - polyetylen (PE) 
tanker for nedgraving

GENERELT:
• Rotasjonsstøpt tank i Polyetylen (PE) 
• Tåler temperaturer fra -30 °C til +70 °C
• Produsert i ett stykke uten skjøter
• Lav vekt
• Lukket avløpstank tilpasset nedgraving
• Tilgjengelig med varsling for tanknivå (se neste side)

MONTERING OG DRIFT
• Skal håndteres og monteres i hht s.22-23. 
• Foruten slamsuging krever tanken ingen vedlikehold 
• Under vinterhalvåret bør ikke tanken fylles mer enn 

2/3 full (pga ekspansjonsfare). 
• Det skal monteres lufting på tanken (medfølger). Om 

ønskelig kan denne forlenges
• Ø32mm rørslange fra Vacuumarator™ pumpen trees 

rett i leppepakningen på innløpet til tanken

Jets™ Biotank 

MONTERING og info: se s.24-26.

NB: Ved løft til tank må tilbakeslagsventil monteres på pumpen - se s.16 samt vår VOD rørguide.

Vedrørende frostsikring av tanker og rør - se datablad for frostsikring s.36.
Vedrørende rørlegging og muligheter se vår VOD-rørguide. 

!
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Gjelder kun for 1300l, 3000l og 6000l tank. 

Nivåmåling i oppsamlingstank benyttes for å få bedre kontroll med fyllingsgraden i oppsamlingstanken. Dette er et 
godt alternativ til å bruke peilepinne e.l.

Når	tanken	fylles	tilstrekkelig	opp,	flyter	flottøren	opp	og	sender	et	elektronisk	signal	til	VTS	styringen.	
Hver gang knappen aktiveres etter dette, vil du høre et pipesignal som påminning om at tanken må tømmes.
Etter 50 spylinger, vil systemet blokkeres og toalettet kan ikke benyttes før tanken er tømt.

Montering

1. Bor	et	hull	med	Ø16	mm	i	toppen	på	luftingsrøret	slik	figuren	nedenfor	til	venstre	viser.	

2. Skru fast den medfølgende kabelgjennomføringen.

3. Plassér	flottøren	i	tanken	og	tre	ledningen	gjennom	kabelgjennomføringen	fra	undersiden.

4. Justér	plasseringen	av	flottøren	i	tanken	i	henhold	til	illustrasjonen	nede	til	høyre.	

5. Skru godt til kabelgjennomføringen slik at tilførselsledningen blir hengende etter denne.

For tilkobling av ledningen i VTS-styringen - se s.32 

Nivåvakt (ekstrautstyr)

130mm

200mm

Ved evt. 
forlen-
gelse av 
lufterøret, 
må denne 
lengden 
legges til.
Målene 
gjelder 
900 liters 
tank.
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Montering og tilkobling Biotank

Montering steg for steg
1. Finn egnet område for biotanken: ved hytteveggen, i uthus, under hytta, skjult i terrenget, ved hytteveggen   
 etc. For vinterbruk anbefaler vi å sette den ved hytteveggen, med minst mulig rørlengder å frostsikre. Se s.36  
 for mer info vedr frostsikring.
2. Vatre tanken slik at den ikke haller forover - men heller haller litt bakover mot utløpet (for å sikre at all væske  
 renner ut.
3. Slik skal det se ut på baksiden etter montering følg følgende punkter 4-22.  
 NB: for å lette sammenstillingen kan det være nødvendig å bruke silikonspray eller annet glidemiddel.
4. Sett pakningene i de 4 hullene på baksiden av tanken.

Infiltrasjon	i	grøft
Last ned oppskrift på 
www.jetsgroup.com

Til kloakknettet Oppsamling for bruk 
til gjødsel

Oppsamling for tøm-
ming i egnet kilde

Utlufting

Innløp fra pumpe/toalett

Utløp til... (se over)

Luft inn

1. 3. 4.
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5. Det følger 2 bend med. Ta det lengste (utlufting) og sett fluefilteret inni som vist på bildet. 
6. Press filteret inn
7. Etter at fluefilteret er på plass, sett en av de medfølgende rørstussene inn
8. Sett på rør-hatten (stål) og fest forsiktig med en umbraco nøkkel

9. Benytt mefølgende skru til å feste rørklemmen til tanken, rett over tilkoblingen for utluftingen.
10. Sett det monterte bendet med fluefilter (pkt5-8) inn i utluftingen  som vist på bilde. NB: det bendet med 
 lengst stuss.
11. Gjennomfør punkt 5-6-7 med det andre, korteste bendet som følger med. Sett det monterte bendet med  
 fluefilter i hullet for luft-inn (som vist på bilde 11).
12. I tilfelle du skal grave tanken delvis ned, snu innluftingen og sett på et deksel/lokk som pkt 8 (følger ikke med i 
 hovedleveranse).

13. NB: for tanker montert utendørs: tanker som monteres i områder med frost og som skal benyttes på  
 vinteren, bør graves delvis ned. Se Jets datablad for frostsikring (s. 41).
14. NB: for montering innendørs må ventilasjon inn og ut forlenges og føres ut. Standard ø50mm rør kan  
 benyttes.
15. Ha glidemiddel på enden av den medfølgende slangen. Press den gjennom utløpet fra tanken som vist på bilde.
16. Pass på at slangen stikker ca 2 cm inn i tanken som vist på bilde.

Anbefalt 25cm
Max 45 cm

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.
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17. Sett utløpsrøret fra pumpen inn innløpsrøret på tanken fra baksiden. La røret stikke 2 cm inn i tanken ca på  
 linje med innsiden av tanken, slik at den ikke kommer i veien ved fjerning av kurven i Biotanken. 
18. Ta ut kurven fra tanken - plasser filterposen i kurven. Pakk posen rundt kanten på kurven. 
19. Plasser kurven med filterpose i biotanken
20. Sett på det hvite rørbendet. Røret må peke som vist på bilde, med enden ned mot kurven.

21. Sett på lokket på biotanken.
22. Ferdig Biotank - klar til bruk.
23. For økt kapasitet kan to biotanker kobles sammen ved hjelp av en T-kobling. NB: faste koplinger (f.eks.  
 skrukoblinger se s. 16 for detaljer for montering av skrukoblinger). 

24. Tankene kan monteres rygg mot rygg eller på siden av hverandre. NB: pass på at du vatrer opp tankene slik at  
 de ikke haller fremover mot åpningen, men heller litt bakover mot utløpet. 
25. Når tankene plasseres side om side må skrukoblingsbend benyttes.

17. 18. 19. 20.

21. 22. 23.

24. 25.
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Tilkobling av vann til toalett
Tilkobling med trykkvann (CFD ventil)
Vanntilførselen føres frem til baksiden av veggen der toalettet er festet, og kobles til vannslangen fra toalettventilen. 
Koblingen er en 1/2” BSP standardkobling. 
Vanntrykket må være minimum 1,8 kp/2 bar, og bør ikke overstige 6 bar. 

Tilkobling uten innlagt vann (LFD ventil)
• Den elektriske hun-koblingen fra toalettet kobles til han-koblingen til vannpumpen slik som illustrasjonen 

nedenfor viser.
• Slangen fra vannpumpen kobles til slangen fra spyleringen i toalettet. Slangen skal trykkes og vris godt på plass.
• Pumpen plasseres i medfølgende vannkanne (annen vannbeholder kan evt. også brukes).

Vannslangen fra pumpen til spyleringen bør ikke skjøtes! Spyleeffekten vil da bli redusert.
Vannkannen må plasseres på gulvnivå for å unngå at den tømmes pga. hevertprinsippet.

Alt 1: På gulvmontert toalett med 
bakplate, skal vanntilførselen 
være montert med en radius på ca 
130 mm* fra hullet på baksiden av 
toalettet.

33
0 

m
m

R=130 mm

Alt 3: På veggmonterte toalett og 
gulvmontert toalett uten bakplate, 
kan vanntilførselen monteres i en 
radius på ca 300 mm* fra midten av 
ventilen på toalettet.

R=300 mm

Alt 2: Hvis vanntilførselen blir 
montert rett bak ventilen, skal 
avstandene fra ventilen være 
som illustrasjonen her viser.

33
0 

m
m

170 mm

!

Slange til 
spylering

Slange fra 
vannpumpe

Elektrisk plugg 
for vannpumpe

Illustrasjon avviker fra leveranse. 

*Lengde på vannslangen ved levering kan variere alt etter monteringsmetode/modell fra leverandør.
NB: Dersom det benyttes annet enn nettvann SKAL et vannfilter monteres for å sikre rent vann til 
magnetventilen og for å opprettholde magnetventilens funksjon.

!
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Tilkobling vann og strøm (230V)
230V modell med innlagt vann (Ventiltype CFD - Central Flushing Device)

230V modell uten innlagt vann (Ventiltype LFD - Local Flushing Device)

Til VTS
styringsboks

Vann

Til VTS
styringsboks

Til spyle- 
knapp

Til signalkabel 
vannpumpe

Vann fra 
vannpumpe

Til spyle- 
knapp
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Tilkobling vann og strøm (12V)
12V modell med innlagt vann (Ventiltype CFD - Central Flushing Device)

Til VTS
styringsboks

Vann

Til VTS
styringsboks

Til spyle- 
knapp

Til signalkabel 
vannpumpe

Vann fra 
vannpumpe

12V modell uten innlagt vann (Ventiltype LFD - Local Flushing Device)

Til spyle- 
knapp
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Elektriske tilkoblinger VTS (230V)
VTS styring

Signalkabel 2m: 121516224
(Medfølger i toalett1. Må kjøpes i 
tillegg på toalett 2-3 og 4)

Gråvannstank 
(Ekstrautstyr)

Jets™ partnummer i parantes.

Toalett 3 
(Ekstrautstyr)

Toalett 2 
(Ekstrautstyr)

Toalett 1 
(Standardutstyr)

Skjøtekabel 
(Ekstrautstyr)
(2m: 121516215)
(5m: 121516216)
(10m: 121516217)
(20m: 121516218)

Spyleknapp modell 1 
(Medfølger 100200150) 

Spyleknapp modell 2 
(Ekstrautstyr 100509400)
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Elektriske tilkoblinger VTS (12V)
 Jets™ partnummer i parantes.

Spyleknapp modell 1 
(Medfølger 100200150) 

VTS styring

Signalkabel 2m: 121516224
(Medfølger i toalett1. Må kjøpes i 
tillegg på toalett 2-3 og 4)

Gråvannstank 
(Ekstrautstyr)

Spyleknapp modell 2 
(Ekstrautstyr 100509400)

Toalett 3 
(Ekstrautstyr)

Toalett 2 
(Ekstrautstyr)

Toalett 1 
(Standardutstyr)

Skjøtekabel 
(Ekstrautstyr)
(2m: 121516215)
(5m: 121516216)
(10m: 121516217)
(20m: 121516218)

R
Ø

D

Sikring 150A

12V strømkabler skal 
IKKE forlenges! 
Se s. 8-9 for info om 
batteri og lading.
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Tilkoblingene på 230V og 12V versjon av styringsenheten er forskjellige, men metoden er lik.
For å koble til ledningene trykker du inn de oransje plastklemmene med et skrujern el.l.  en etter en.  
Mens du holder klemmene inne, stikker du ledningsenden inn i det hullet den skal sitte i iflg. skissene nedenfor. 
Når du fjerner skrujernet slik at klemmen trykkes sammen igjen, er ledningen fast.
Eventuell utvidelsesboks for 5-10 toaletter/gråvannstanker skal kobles til kotanktene som vist nedenfor.

12V modell:

Elektriske tilkoblinger på VTS

Vacuumarator” pumpe
ferdig koblet fra Jets™

Alarm
(tillegg - leveres ikke av Jets)

Glassikring*
12V 10A

Toalett 1
ferdig koblet fra Jets™

Toalett 3
(tillegg)

Toalett 4
(tillegg)

Toalett 2
(tillegg)

Tilkobling for
utvidelsesboks VODE-6
(tillegg)

* Ved feil på strømnettet og ved lynnedslag kan glassikringen ryke.

Vacuumarator” 
pumpe
ferdig koblet fra Jets™

Vakuumtransmitter
(tillegg)
Brun leder til venstre, hvit/grå i 
midten

Nivåvakt (tillegg)
Svart leder til venstre, brun til 
høyre 
I tilfelle skjøting av ledning skal 
0,5mm2 tykkelse brukes.

Alarm
(tillegg - leveres ikke av 
Jets)

Toalett 1
ferdig koblet fra Jets™

Toalett 3
(tillegg)

Toalett 4
(tillegg)

Toalett 2
(tillegg)

Tilkobling for
utvidelsesboks VODE-6
(tillegg)

230V modell:

Vakuumtransmitter
(tillegg)
Brun leder til venstre, hvit/grå i 
midten

Nivåvakt (tillegg)
Svart leder til venstre, brun til 
høyre 
I tilfelle skjøting av ledning skal 
0,5mm 2 tykkelse brukes.
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Oppstart og styring
Bruk og betjening av VTS styringsenhet 
Den elektroniske styringsenheten sørger for at tømmeprosessen i vakuumsystemet skjer automatisk.

Oversikt over symboler og knapper:

   1. Indikator høyt tanknivå
   2. Indikator lavt tanknivå
   3. Indikator pumpe
   4. Indikator vakuumnivå (VOD2)
   5. Indikator gråvannstank
   6. Indikator vakuumtoalett
   7. Av-knapp
   8. Indikator spenning
   9. På-knapp
10. Manuell kjøring av pumpe
11. Display
12. Displayvelger

Dersom det er levert et Flexi-system med 1 toalett og bare medfølgende rørpakke benyttes, kan fabrikkinnstillingen i 
styringsenheten brukes.

Oppstart
For å slå på styringsenheten trykkes denne knappen inn:
Alle indikatorlampene vil lyse i 3 sekunder samtidig som teksten “jets” vises i displayet og alarmen piper.
Deretter vil teksten “vod1” vises i displayet i 2 sekunder.
Etter 5 sekunder vil displayet automatisk slå seg av, og systemet er klart til bruk.

Stans
For å slå av styringsenheten trykkes denne knappen inn:
Dette bør gjøres når anlegget skal stå ubrukt over noe tid, og ved vedlikehold/reparasjoner/monteringsarbeid.

Manuell kjøring
For å kjøre pumpen manuelt trykkes denne knappen inn:
Dette kan være aktuelt hvis du har behov for en toalettspyling med ekstra kraftig vakuum.
Kjør pumpen i 10-15 sekunder lenger enn ved en vanlig spyling, og trykk deretter på spyleknappen mens pumpen går.

I forbindelse med feilsøking kan denne RUN-knappen også aktiveres for å bekrefte at forbindelsen mellom 
styringsenheten og pumpen er i orden.

Reset
For å resette systemet etter t.d. lynnedslag: koble fra strømmen til både VTS styring og Vacuumarator™ pumpe noen 
minutter. Koble på igjen strømmen etter 2-3 minutt. Alle feilkoder er nå slettet. 
Se også vår problemløsningsguide s.38. 
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Innstillingsmeny

Trykk inn                        og                        samtidig for å gå inn og ut av menyen. (Trykk                        for neste menypunkt.)

Nye innstillinger lagres ved å gå til neste menypunkt  
eller ved å gå ut av innstillingsmenyen.

Justering av gangtid på pumpe før spyling (1-40 sekunder)
Fabrikkinnstilling: 1 sekund
Verdiene endres ved å trykke på “RUN”.

Valg mellom toalett og gråvannstank funksjon. 
Fabrikkinnstilling: 0 (toalett funksjon)
Funksjonen endres ved tilkobling av gråvannstank.
Verdiene endres ved å trykke på “RUN” slik at rød strek 
flytter seg mellom 0 (toalett) og 1 (gråvannstank).

Valg mellom toalett og gråvannstank funksjon. 
Fabrikkinnstilling: 0 (toalett funksjon)
Funksjonen endres ved tilkobling av gråvannstank.
Verdiene endres ved å trykke på “RUN” slik at rød strek 
flytter seg mellom 0 (toalett) og 1 (gråvannstank).

Valg mellom toalett og gråvannstank funksjon. 
Fabrikkinnstilling: 0 (toalett funksjon)
Funksjonen endres ved tilkobling av gråvannstank.
Verdiene endres ved å trykke på “RUN” slik at rød strek 
flytter seg mellom 0 (toalett) og 1 (gråvannstank).

Valg mellom toalett og gråvannstank funksjon. 
Fabrikkinnstilling: 0 (toalett funksjon)
Funksjonen endres ved tilkobling av gråvannstank.
Verdiene endres ved å trykke på “RUN” slik at rød strek 
flytter seg mellom 0 (toalett) og 1 (gråvannstank).

Justering av tømmetid for gråvannstank (2-40 sekunder)
Fabrikkinnstilling: 15 sekunder
Tømmetiden skal justeres etter størrelsen på gråvannstanken.
Dersom tanker av flere størrelser er i bruk, skal tømmetiden 
justeres etter den største tanken.
Verdiene endres ved å trykke “RUN”.

Justering av antall spylinger før blokkering ved høyt tanknivå
Fabrikkinnstilling: 50
Dersom det er montert nivåvakt i oppsamlingstanken, kan man 
justere antall toalettspylinger som tillates etter første varsel 
om høyt tanknivå.
Verdiene endres ved å trykke “RUN”.

Trykk

Trykk

Trykk

Trykk

Trykk

Trykk

Trykk

Dersom utvidelsesmodul VODE-6 er montert, vil menyen her gå videre helt til punkt P10.

Display viser Lysdioder viser

34



Systemhistorikk

Trykk inn                        for å få frem meny med informasjon om historikken. (Trykk                        for neste menypunkt.)

Tallet i displayet viser antall spylinger.
Eksempelet til venstre viser altså at spyleknappen er 
aktivert 300 ganger.

Tallet i displayet viser antall tømminger av gråvannstank.
Eksempelet til venstre viser altså at gråvannstanken er 
tømt 78 ganger. 
NB! Dette punktet vises bare når gråvannstank er satt til 
“på” i innstillingsmenyen.

Tallet i displayet viser antall minutter pumpen har gått.
Eksempelet til venstre viser altså at pumpen har gått 8 
minutter.

Tallet i displayet viser antall varsler om høyt nivå i 
oppsamlingstanken.
Eksempelet til venstre viser altså at det har vært 2 slike 
varsler.
NB! Dette taller endrer seg bare dersom det er montert 
nivåvakt i tanken!

Trykk

Trykk

Trykk

Trykk

Historikkmenyen slår seg av automatisk etter 1 minutt.

Display viser Lysdioder viser
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Problemløsningsguide
Hvis det oppstår problemer med vakuumtoalettsystemer, er årsaken som regel enkel
Feil i røropplegg og elektriske tilkoblinger er blant feilene som kan gå igjen.

VTS-styring slår seg ikke på
Mulige årsaker:
• Nettspenning/batterispenning mangler (strømbrudd, 
overspenning etc) 
• Sikring innvendig i VTS styring er defekt (fra 2011 er 
det ingen glassikring i VTS styring) 
• Defekt VTS 
• Intern feil (PÅ-lampen blinker)

Tiltak:
• Sjekk støpsel og stikkontakt / kabler fra batteri 
• Bytt sikring om VTS styring levert før 2011 
(reservesikring finnes under lokket på VTS-enheten)

VTS-styringen slår seg av når pumpen skal 
starte (gjelder 12V/24V)
Mulige årsaker:
• For lite strøm på batteriet

Tiltak:
• Lade batteriet

Ingen reaksjon etter aktivering av spyleknapp
Mulige årsaker:
• Defekt spyleknapp 
• Manglende strømforsyning til VTS styring 
• Brudd i signalkabel mellom spyleknapp og toalettventil 
• Brudd i signalkabel mellom toalettventil og VTS styring

Tiltak:
• Sjekk at det er strøm til VTS styring (grønt lys på 
kontrollpanelet) og at det er nok strøm på batteriet. 
• Bytt spyleknapp 
• Sjekk kabel og kobling mellom spyleknapp og ventil 
• Sjekk kabel og kobling mellom toalettventil og VTS 
styring

Pumpen går, men produserer ikke vakuum
Mulige årsaker:
• For lite væske i pumpen 
• Blokkert utløp fra pumpe 
• Lekkasje i rør mellom toalett og pumpe 
• Skumming i pumpe (kan forekomme ved for mye såpe 
eller feil frostvæske)

Tiltak:
• Etterfyll med vann 
• Sjekk rørinstallasjon mellom pumpe og utløp/avløp 
• Sjekk rørinstallasjon mellom toalett og pumpe 

• Fjern skummet ved å etterfylle vann og tvangskjøre 
pumpen

Pumpen starter ikke
Mulige årsaker:
• Nettspenning/batterispenning mangler (strømbrudd, 
overspenning etc) 
• Brudd i signalkabel mellom pumpe og VTS styring 
• Motorstyring på pumpe har slått seg ut pga: 
   - overstrøm eller kortslutning (feilkode OC1) 
   - jordfeil (feilkode OC2) 
   - overbelastning av motor (feilkode OC6 eller CL) 
• Rotor/kniv i pumpe er låst pga fremmedlegeme 
• Pumpen er fryst fast

Tiltak:
• Dra ut alle stikkontakter 1 minutt - sett inn igjen. 
• Sjekk nettkabel, støpsel og stikkontakt / kabler fra 
batteri 
• Sjekk strømkabel og sikring 
• Sjekk signalkabel og tilkobling 
• Motorstyring må resettes (koble fra strøm, vent 5 
minutter, koble til strøm igjen) 
• Fastlåsing 230V modell: bruk en 5mm unbrakonøkkel 
til å rotere pumpen manuelt 
• Fastlåsing 12V modell: ta av plexiglass i enden av 
pumpen og fjern fremmedlegeme 
• Tin pumpen med forsiktig bruk av varme dersom den 
er fryst

Luftbobler i toalettskålen
Mulige årsaker:
• Blokkert utløp mellom pumpe og tank (f.eks. pga frost) 
• Tilbakesig i rørinstallasjonen 
• Tilbakeslagsventil lukker ikke (dersom slik ventil er 
montert) 
• Tett utløp til tank - (full tank?) 

Tiltak:
• Fjern blokkering i utløpsrør 
• Sjekk rørinstallasjon iht instruks i første del av denne 
manualen 
• Rens eller bytt kule i tilbakeslagsventil

Toalettskålen tømmes for vann
Mulige årsaker:
• Lekkasje i stengemembran 
 
Tiltak:
• Rengjør stengemembran/toalettventil 
• Bytt stengemembran
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Toalettskålen tømmes ikke ved spyling, men 
fylles med vann
Mulige årsaker:
• Manglende vakuum - oftest på grunn av: 
   - full oppsamlingstank 
   - blokkert utlufting av oppsamlings-/komposterings-
tank 
   - utløp fra pumpe blokkert av fremmedlegemer/frost 
   - defekt tilbakeslagsventil i toalettet 
   - defekt magnetventil for luft/vakuum 
   - defekt magnetventil-spole for luft/vakuum 
   - lekkasje i stenge- eller løftemembran 
   - for lite vann i Vacuumarator™ pumpe

Tiltak:
• Tøm oppsamlingstank 
• Fjern blokkering av utlufting på tank 
• Fjern fremmedlegemer eller tin opp blokkering på 
utløp 
• Rengjør eller bytt tilbakeslagsventil 
• Bytt magnetventil 
• Bytt magnetventil-spole 
• Bytt membraner 
• Fyll vann i Vacuumarator™ pumpe (se s. 15 )

Toalettskålen tømmes, men spyler ikke med 
vann
Mulige årsaker:
• Feil innstilling av VTS styring 
• Ved innlagt vann: 
   - for lite/manglende vanntrykk 
   - tett filter i vanntilførsel 
   - defekt magnetventil for vann 
   - defekt magnetventil-spole for vann 
• Uten innlagt vann: 
   - vannpumpe kjører ikke 
   - vannpumpe er blokkert pga knekk på slange eller 
fremmedlegeme i slangen 
   - defekt vannpumpe 
 
Tiltak:
• Kontrollér innstilling av VTS styring (se s.34) 
• Ved innlagt vann: 
   - sjekk vanntilførsel 
   - rens filter 
   - bytt magnetventil 
   - bytt magnetventil-spole 
• Uten innlagt vann: 
   - sjekk kabel og tilkobling til vannpumpe 
   - kontrollér slanger, fjern eventuelle fremmedlegemer 
   - bytt vannpumpe

Spyling stopper ikke, og toalettskålen fylles 
med vann
Mulige årsaker:
• Ved innlagt vann: 
   - fremmedlegemer i magnetventil 
   - defekt magnetventil for vann 

• Uten innlagt vann: 
   - vannpumpe er plassert over vannspeilet i toalettet 
(hevert-effekt) 
 
Tiltak:
• Ved innlagt vann: 
   - rengjør og fjerne fremmedlegemer fra magnetventil 
   - bytt magnetventil 
• Uten innlagt vann: 
   - plassér vannkanne på gulvnivå

Det slår i toalettet etter spyling
Mulige årsaker:
• For dårlig klamring av rør 
• For høyt vanntrykk 
• For tynt vanntilførselsrør 
 
Tiltak:
• Klamre alle rør etter anbefalinger fra rør-leverandør 
• Stryp ned vannventilen på BSP-ventilen til toalettet 
• Sjekk dimensjon på vanntilførselsrør 
• Installer en tilbakeslagsventil eller en reduksjonsventil 
på vanntilførselsrør.

Fant du ikke svaret på ditt problem? 
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere hjelp!
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Grunnleggende vedlikehold
Toalettsystemet behøver normalt ingen form for vedlikehold. Noe bør du likevel passe på. 
Toalettet skal brukes som et vanlig toalett. Kast ikke ting i toalettet som kan blokkere eller ødelegge systemet  
(som f.eks. skruer, mynter, bind, bleier, tungt oppløselig papir, våtservietter o.l. som kan føre til blokkering i pumpen).

Vi anbefaler bruk av Jets™ Toilet Clean som i tillegg til å rengjøre og desinfisere toalettet - også hindrer dannelse av 
belegg og urinstein på innsiden av vakuumrørene og i Vacuumarator™pumpe. 

Vær oppmerksom på at resirkulert toalettpapir med høyt liminnhold er uheldig for bioprosessen i Jets™ Biotank og 
andre komposteringstanker.

Rensing av vannventil
Rengjør silen i vannventilen med jevne 
mellomrom - avhengig av kvaliteten på vannet*. 

Under rengjøringen bør du også se til at silen er 
uskadet, for å sikre magnetventilen mot 
fremmedlegemer. 

*om du benytter brønnvann eller tilsvarende - skal det 
monteres	et	filter:	enten	på	innløpet	til	hytten,	eller	på	
vannledningen til toalettet.

Manuell rotering ved tilstopping i pumpen (230V)

NB: koble fra strømmen før dette gjøres!
Dersom pumpen stopper eller ikke vil starte på grunn av en 
blokkering, kan det hjelpe å rotere motoren manuelt ved 
hjelp av en 5mm unbrakonøkkel i enden av elektromotoren.

For 12V pumpen (til høyre) må plexi glasset skrues av, og 
fremmedlegeme fjernes.

Fjerning av fremmedelementer fra pumpen

Dersom det er behov for å fjerne kluter, bleier e.l. som har satt seg fast i pumpen, må følgende gjøres: 
• NB: Koble fra strømmen til pumpen!  
• Koble fra begge rørene på pumpen og løft den ut.  
• Sett så pumpen i en vask eller hold til ute når de seks skruene som holder på plass plexiglasset løsnes.  
• Se til at de elektriske koblingene på pumpen ikke blir våte under rengjøringen.  
• Fjern det som har satt seg fast (evt. skruer, mynter e.l. som ligger i innsugingskammeret) 
• Skru på igjen plexiglasset.

Husk å fylle opp pumpen med vann før rørene settes på plass!

Elektronikken sørger for at ingen ting blir ødelagt dersom pumpen har kilt seg. Dersom pumpen ikke går 
på grunn av tilstopping, vil feilkode OC1 eller CL vise på frekvensomformeren (den elektroniske 
motorstyringen). Frekvensomformeren er plassert under det grå dekselet på motordelen av pumpen.

Etter utført operasjon, kan det være nødvendig å resette den elektroniske motorstyringen. Dette gjøres 
ved å dra ut kontakten ca 1 minutt før du setter den inn igjen. 

Sil i vannventil

!

!

!

!

!

!

10NT - 230V
10NT - 12V
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Jets™ tilbyr varmekabler for de fleste behov. Husk alltid å ta hensyn til dine 
lokale forhold.

Varmekabel (35W) for Jets™ Biotank fås i tilpasset lengde med jordet stikkon-
takt for enkel installasjon.

Selvregulerende varmekabler (8W/m) med jordet stikkontakt for sikring av 
rør fås i 2, 4, 6, 8, 10 og 20m.

Tape for enkel montering på rør.

For mer informasjon om frostsikring av ditt system,  
se datablad for frostsikring på: www.jetsgroup.com

Varmekabler og monteringstape

Toilet Clean fra Jets™ erstatter vanlige vaskemiddel. Den er desinfiserende og 
brukes til renhold av toaletter, vasker og dusjer. 

Ved regelmessig bruk motvirker Toilet Clean oppbygging av urinstein, kalk-
belegg og smuss i toalett, pumpe og rørsystem. For tøffere rengjøringsjobber 
der det over tid har samlet seg opp belegg, anbefales Descale. 

Toilet Clean er tilgjengelig i flaske på 1liter og kanner på 2,5 liter, 
5 liter og 25 liter.  

Descale er tilgjengelig i kanner på 2,5 liter, 5 liter og 25 liter.

Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon.

Jets™ Toilet Clean og Jets™ Descale

Jets™ frostsikring er en miljøvennlig, spritbasert frostvæske av høy kvalitet. 
Den er utviklet spesielt for bruk i små toalettsystemer og vil ikke skade 
noen av Jets™ komponenter.

Forhindrer frost i toalett, pumpe og rørsystem, så du slipper ubehagelig 
opptiningsarbeid. Jets™ Frostsikring påvirker ikke komposterings-pros-
essen i Jets Biotank.

For mer informasjon om frostsikring av ditt system, se datablad for frostsi-
kring på: www.jetsgroup.com

Tilgjengelig i kanner på 5 liter.

Jets™ Frostsikring (se s.36) 

Jets™ anbefaler at filteret i Biotanker skiftes minst to 
ganger årlig, eller oftere ved behov.

Det bør alltid ligge noen filtre i reserve på hytta, slik at 
de er lett tilgjengelige når det er på tide å bytte.

Filterposer til Jets™ Biotank

Sikring og vedlikehold av systemet
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Tekniske produktdata
Partnr, dimensjoner, vekter og kapasiteter på aktuelle produkter

Jets™ 50M gulvmodell
Utvendige mål: 535x382x465 (LxBxH)
Materiale: porselen
Totalvekt: 22,3 kg

Jets™ 59M veggmodell
Utvendige mål: 535x365x425 (LxBxH)
Materiale: porselen
Totalvekt: 20,2 kg

Gråvannstank
Utvendige mål: 
200x363x405 (LxBxH)
Kapasitet: 12 liter
Materiale: PEH
Totalvekt: 3,6 kg

Jets™ Biotank
Utvendige mål: 
730x556x815 (LxBxH)
Kapasitet: 300 pers.døgn
Materiale: PEH
Totalvekt: 35 kg

Vacuumarator™ 10NT 12V
Utvendige mål: 361x163x294 (LxBxH)
Materiale: bronse og rustfritt stål
Kapasitet: 100 spylinger/time
Totalvekt: 18 kg
Spenning: 12V
Effekt: 0,9 kW

Vacuumarator™ 10NT 230V
Utvendige mål: 365x163x292 (LxBxH)
Materiale: bronse og rustfritt stål
Kapasitet: 100 spylinger/time
Totalvekt: 18 kg
Spenning: 230V
Effekt: 0,75 kW

Oppsamlingstanker
Kapasiteter og utvendige mål i mm -

1.300L: 1.330x1.300x1.445 (LxBxH) • Ø=1.300
Kapasitet ca 1.370 toalettbesøk*. Vekt 65 kg.

2.100L: 2.700x1.300x860 (LxBxH)
Kapasitet ca 2.210 toalettbesøk*. Vekt 80 kg. 
NB: for overflateinstallasjon, kan ikke graves ned

3.000L: 2.150x1.600x1.665 (LxBxH) • Ø=1.600
Kapasitet ca 3.160 toalettbesøk*. Vekt 120 kg.

6.000L: 3.580x1.600x1.665 (LxBxH) • Ø=1.600
Kapasitet ca 6.315 toalettbesøk*. Vekt 240 kg.

Materiale: PEH

Vacuumarator™ 15MB 230V
Utvendige mål: 554x214x263 (LxBxH)
Materiale: bronse og rustfritt stål
Kapasitet: 150 spylinger/time
Totalvekt: 34 kg
Spenning: 230V
Effekt: 1,5 kW

Pakkeløsninger
Hyttesystemene fra Jets™ leveres som pakkeløsninger med: valgfri toalett, Vacuumarator™pumpe, rørpakke for 1 
toalett, kabler med klipskoplinger, spyleknapp og eventuelt styreenhet og vannkanne med tilhørende pumpe.

Jets™ Charm
Utvendige mål: 520x355x370 (LxBxH)
Materiale: porselen
Totalvekt: ?? kg

* Se s.6 for tankberegning

F OR 230V -  MED  OG  UTEN 
INNL AGT VA N N

STANDA RD LØSN I N G

(UTEN  
VTS-styring)

F OR 230V -  MED  I N N LAGT 
VANN

FOR 230V -  UTEN INNLAGT 
VANN

FOR 12V -  MED INNLAGT 
VANN

FOR 12V -  UTEN INN LAGT 
VANN

F L E XI  -  J 10N T230-A FV FLEXI  -  J10NT230-AUV FLEXI  -  J10NT12-AFV FLEXI  -  J10NT12-AU V
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Salgs- og leveringsbetingelser
Alt salg av varer mellom kunden (heretter kalt Kjøper) og selger, Jets™ (heretter kalt Selger) 
er underlagt disse betingelsene. De gjelder foran all annen dokumentasjon vedrørende disse 
varene, inkludert Kjøpers eventuelle kjøpsbetingelser, med mindre annet er avtalt skriftlig 
med Selger.

1. TILBUD, ORDREBEKREFTELSE
1.1 Med mindre annet er angitt, er tilbudet gyldig for bestilling i 90 dager etter tilbudsdato. Selger er ikke 
bundet av tilbud som aksepteres etter denne tidsfristen.

1.2 Kun skriftlig ordrebekreftelse er bindene for Selger. Med mindre Kjøper sender en innvendig 
via faks eller e-post umiddelbart etter mottak av ordrebekreftelsen, er Kjøper bundet av in-
nholdet.

1.3 Alle priser tilbudt av Selger kan endres i tilfelle valutasvingninger på + /- 2 % eller mer mellom 
NOK og fremmed valuta.

2. LEVERING
2.1	Varene	leveres	iht.	Selgers	rutiner,	med	mindre	spesifikk	emballasje,	merking	eller	transport	
bestilles av Kjøper og aksepteres av Selger.

2.2	Dersom	det	ikke	er	spesifisert	noen	spesielle	betingelser	i	ordrebekreftelsen,	leveres	varene	
EXW (ref.: siste versjon av Incoterms) fra avtalt sted og på avtalt dato. Bedre forsikringsdekning 
enn	den	dekningen	som	er	definert	i	Incoterms	kan	bestilles	skriftlig	fra	Kjøper	og	for	Kjøpers	ko-
stnad.

3. FORSINKET LEVERING
Følgende gjelder i tilfelle forsinkelser:

3.1  Selger skal omgående informere Kjøper via faks eller e-post dersom Selger oppdager at leveringen 
vil bli forsinket, og angi hvor lang forsinkelsen vil bli og ny leveringsdato.
 
3.2 Dersom forsinkelsen skyldes Selgeren, skal betalingen utsettes i samsvar med dette. Ved for-
sinkelse som skyldes Kjøper, skal ikke betalingen utsettes, og den skal utføres som om ingen for-
sinkelse foreligger.  Ved forsinkelse som 
skyldes Kjøper, skal  varene lagres for Kjøpers kostnad.

4. BETALING
4.1 Med mindre annet er avtalt skriftlig, skal prisen i fakturaen angis i den valuta som er angitt i 
den skriftlige ordrebekreftelsen, og betaling skal utføres i den valuta som er angitt i fakturaen.

Med mindre annet er skriftlig akseptert av Selger, skal betaling utføres med en bekreftet og 
ugjenkallelig remburs (LC), eller standby remburs (SBLC), og som har forfallsdato 30 dager etter 
at forsendelsesdokumenter er framlagt i norsk bank.

4.2  Dersom utsatt betaling er avtalt uten en forpliktende LC eller SBLC, gjelder følgende:

4.2.1  Betalingsoverføring skal skje via KID direkte til den bankkonto Selger har angitt.

4.2.2. Varene forblir Selgers eiendom til Kjøper har overført betalingen.

Følgende gjelder hvis lovene i Kjøpers land  aksepterer en slik bestemmelse: Varene forblir 
Selgers eiendom til Kjøper har betalt alle utestående beløp til Selger, enten iht. salgskon-
trakten for disse varene, eller iht. evt. tidligere eller senere kontrakt.

4.2.3	 	Dersom	det	oppstår	vesentlige	endringer	 i	Kjøpers	finansielle	og	økonomiske	 situasjon,	
gjelder følgende:

a) Selger kan kreve umiddelbar eller tidligere Betaling og/eller sikkerhet  
 innen en fast tidsfrist.
b)  Dersom dette ikke skjer innen denne tidsfristen, skal Kjøper umiddel- 
 bart avbryte installasjonen av varene. Selger har rett til å hente varene  
 på Kjøpers eiendom,og Kjøper skal ikke hindre dette

4.2.4 Kjøper er forpliktet til å informere Selger før levering om lover som gjelder og som er mot-
stridende med betingelsene i artikkel 4.3.

4.3 Forsinkelsesrenter: 8,25% per måned + 59,- NOK  per purring + inkassoomkostninger..
Ved forsinket betaling, gjelder betingelsene i artikkel 4.2.3 på samme måte, etter Selgers an-
modning.

4.3.1  Selger skal ha rett til å utsette levering av varer eller tjenester til eventuelle forfalte beløp 
er betalt.

5. GARANTI, KRAV, GARANTIBEGRENSNINGER
Selger garanterer at varene er iht. salgskontrakten, og at materiale og arbeid er feilfri 
dersom varene brukes normalt og som tiltenkt i garantiperioden iht. følgende betingelser:

Alle krav pga. manglende samsvar skal inneholde fakturadato og -nummer og en tydelig beskriv-
else av skade, feilbeskrivelse ved leveransen, synlig eller latent defekt, samt Kjøpers krav til ut-
bedring iht. betingelsene i artikkel 5.

5.1 Kjøper skal kontrollere varene ved mottak. Ved skader pga. transport, feil levering eller andre 
synlige defekter, skal Kjøper informere Selger via faks eller e-post ikke senere enn 8 dager etter 
at varene har blitt mottatt på avtalt sted. Ingen krav pga. defekter kan framføres etter disse 8 
dagene, med unntak av latente defekter grunnet Selger, og som er underlagt følgende garanti-
betingelser, inkludert -begrensninger:

5.2 Selgers ansvar for latente defekter skal begrenses til følgende garantiperioder:
a) 12 måneder fra igangsetting hos Kjøper, begrenset til 18 kalendermåneder fra  
 leveringsdato fra Selger.
b)  Installasjon utført av Selger: 12 måneder fra installasjonsdato. 
c)  Reparerte varer: 12 måneder for den reparerte delen fra reparasjonsdato.
d)  Reservedeler: 12 måneder fra leveringsdato til Kjøper.

5.3 Ved defekt skal Kjøper informere Selger omgående. Kjøper skal utforme et skriftlig krav så 
snart som mulig og ikke senere enn 30 dager fra den dagen defekten ble tydelig, og skal doku-
mentere defekten overfor Selger. Hvis Kjøper unnlater å informere Selger eller å  utforme et 
krav innen tidsfristen, skal Kjøper gi avkall på alle krav vedrørende defekten.

5.4 Defekte varer skal repareres eller byttes ut etter Selgers skjønn og for Selgers kostnad. Selger 
skal ta hensyn til Kjøpers behov for en så rask løsning som mulig når tiden er avgjørende.

Kostnadene for transport av varene fra og til Kjøpers sted skal dekkes av Selgeren hvis den de-
fekte varen dekkes av garantien.

Andre transportkostnader skal dekkes av Kjøper. Med mindre annet er avtalt skriftlig, skal 
Kjøper ha ansvar for eventuelle andre kostnader som Selger pådrar seg ved reparasjon, demon-
tering, installasjon og transport som et resultat av at varene er plassert på et annet sted enn 
Kjøpers sted.

5.5 Varene (ikke reservedeler) må installeres og settes i drift senest innen 6 måneder fra lever-
ingsdato fra Selger.  Selger forbeholder seg  retten til å undersøke utstyret ført oppstart, med 
mindre oppstart fullføres innen denne tidsfristen.

Varene må lagres innendørs på et tørt og støv-fritt sted.

Kjøper må kun bruke originale reservedeler fra Selger eller fra en leverandør godkjent av Selger.

5.6  Selgers garanti er kun gyldig hvis varene installeres og/eller brukes iht. Selgers instruksjoner og 
vanlig praksis. Vær særlig oppmerksom under installasjon av vakuumrør.

Selger har ikke ansvar i følgende tilfeller: 
Skader	pga.	 transport	under	Kjøpers	ansvar,	modifisering	på	varene,	uoriginale	 reservedeler,	
skade eller defekt pga. feil behandling etter levering, feil installasjon eller vedlikehold. I slike 
tilfeller skal Kjøper erstatte, forsvare og ikke gjøre Selger skadelidende dersom det kommer 
krav mot Selger.  Selger skal ikke ha ansvar for forringelse og normal slitasje.  

Selgers totale ansvar er begrenset til reparasjon, levering av erstatningsvare eller tilbakebetaling 
for defekte varer.
Selger skal ikke ha ansvar for følgeskader og indirekte tap,  som f.eks.  inntektstap, avbrudds-
tap eller produksjonstap.

5.7 Selger garanterer overfor Kjøper eventuelle produktansvarskrav som oppstår pga. skader på per-
soner eller eiendom forårsaket av en defekt på varen pga. Selger.
 
5.8 Før levering er Kjøper forpliktet til å informere Selger skriftlig om påbudte lover på Kjøpers 
sted eller på steder til Kjøpers kunder, som er motstridende med betingelsene i artikkel 5.

5.9 * Gjelder bare for maritime kunder
For å starte garantiperioden må skipsverftet/kunden informere Jets™ om:

* Navn på skipet relatert til NB-nummer
* Skipets leveringsdato til eier.
* Eiers navn og adresse.

Bekreftet garanti vil kun være gyldig når denne informasjonen foreligger.

6. TEKNISKE SPESIFIKASJONER, STANDARD, TEKNISKE DOKUMENTER
Selger	 skal	 levere	 varer	 iht.	 tekniske	 spesifika-sjoner	 angitt	 i	 Selgers	 gjeldende	 tekniske	 eller	
kommersielle	 brosjyrer.	 Selger	 kan	 iverksette	mindre	modifikasjoner	 uten	 å	 informere	Kjøper.	
Med mindre annet er avtalt, skal varene være iht. norsk godkjent standard som er gjeldende i EEA 
(European Economic Area).

Med mindre annet er avtalt skriftlig, skal installasjons- og driftsinstruksjoner være på engelsk.

7. KANSELLERING
7.1  Kansellering når produksjonen ikke har startet. En kanselleringsavgift på 10 % av total kontrak-
tsverdi skal kreves

7.2 Kansellering når produksjonen har startet.

For utstyr produsert iht. Jets™ produktstandard, skal en kanselleringsavgift på 15 % av total kon-
traktsverdi kreves. 

7.3 Kansellering når produksjonen har startet – Spesiallaget utstyr etter ordre.

Alle renseanlegg for avløpsvann er spesiallaget etter ordre. Dette gjelder også for ulike typer 
tanker	 og	 vakuumenheter	 konstruert	 for	 spesifikke	 ordrer.	 Spesiallaget	 utstyr	 etter	 ordre	
kan ikke kanselleres når produksjonen har startet. Selger vil være behjelpelig i å undersøke om 
utstyret	kan	brukes	i	andre	prosjekter.	Hvis	det	finnes	slike	muligheter	og	Selger	aksepterer	
kanselleringen, vil kanselleringsavgiften være 15 %.

8. RETUR AV UTSTYR
8.1  Retur av utstyr iht. Jets™ produktstandard er godkjent, forutsatt at utstyret ikke har vært 
brukt og at det kan selges videre som nytt.

8.2 Retur av spesiallaget utstyr etter ordre (renseanlegg for avløpsvann, tanker, spesielle vaku-
umenheter osv.) kan ikke godkjennes.

8.3 Retur av utstyr må alltid avtales skriftlig med Selger. En kopi av denne avtalen må legges ved 
returen.

For å dekke kostnader relatert til returen (utpakking, sjekke/teste utstyr, registrering i logistikksys-
tem og retur til lager osv.), skal det kreves en returavgift på 15 % av utstyrets/kontraktsverdien.

8.4 Alle kostnader for transport, tollklarering osv. skal dekkes av kunden

9. FORCE MAJEURE
Definisjonen	av	Force	Majeure	 iht.	Det	 internasjonale	handelskammer	 (International	Chamber	of	
Commerce) (ICC-kunngjøring nr. 650) gjelder for disse forholdene. I tillegg skal følgende hendelser 
inkluderes: manglende transport, materialer eller levering fra Selgers underleverandører. Hvis en 
force majeure på Selgers sted varer i mer enn 45 dager og hindrer levering, skal Kjøper ha rett til å 
kansellere ordren. Hvis en force majeure på Kjøpers sted varer i mer enn 45 dager og hindrer mottak 
av varene, skal Selger ha rett til å kansellere ordren.

10. TVISTELØSNING, GJELDENDE RETT
10.1	Hvis	Kjøper	er	 fra	et	Europeisk	 land,	som	har	ratifisert	Luganokonvensjonen	om	håndheving	
av dommer, skal alle tvister som oppstår pga. eller i forbindelse med disse betingelsene og andre 
forhold relatert til salgskontrakten og kommersielle transaksjoner, avgjøres av Oslo Tingrett.

10.2 Hvis Kjøper er fra et annet land, skal slike tvister løses endelig med forenklet voldgift i overens-
stemmelse med reglene til Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning, på 
engelsk i Oslo.  Som et unntak fra denne voldgiftsklausulen kan Selger iverksette inkassoinnkreving 
ved forsinket betaling, inkludert juridiske skritt, eller kreve midlertidige forføyninger  (dvs. midlerti-
dige , inkludert forebyggende, tiltak) i retten på stedet til Selger eller på stedet til  Kjøper.  Kjøper skal 
dekke alle kostnader for inkassoinnkrevingen.

10.3 Begge parter har akseptert at eventuelle meklingsløsninger, juridiske dommer eller voldg-
iftsavgjørelser automatisk kan iverksettes i alle land, særlig i land der gjeldende parter har for-
mue. Tapende part skal dekke alle kostnader forbundet med iverksettelsen.

10.4 
Disse betingelser og alle salgskontrakter skal være underlagt FN-konvensjonen om internasjon-
ale løsørekjøp (CISG) av 1980, og i tillegg, hvis utilstrekkelig, av norsk lovgivning for juridiske felt 
utenfor konvensjonens gyldighetsområde.

11. BETINGELSER FOR INSTALLASJON OG IGANGKJØRING
11.1 Med mindre annet er avtalt, har Kjøper ansvar for installasjon og igangkjøring av utstyret, iht. 
Selgers instruksjoner. Så snart som mulig etter at utstyret er installert, må det utføres en  igang-
kjøringstest, og det må utformes en  igangkjøringsrapport som skal sendes til Selger.  Ved manglende 
samsvar av varer (utstyr og  reservedeler) som dekkes av Selgers garanti, skal det sendes en rap-
port omgående og ikke senere enn 30 dager, til Selger iht. betingelsene i artikkel 5. Når manglende 
samsvar er utbedret, skal det utføres en ny igangkjøringstest, og det må utformes en igangkjøring-
srapport ikke senere enn 30 dager etter at den manglende  konformiteten er utbedret. Dersom 
denne tidsfristen eller fristen for å framsette krav angitt i artikkel 5.3 overskrides, skal igangkjøring-
srapporten anses som utstedt.

11.2 Spesielle betingelser skal gjelde når Selger har ansvar for installasjon og/eller igangkjøring 
av utstyret.
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