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EV IN mallisto

Helppoa kompostointia!
Järkevin valinta pientaloon - loma-asuntoon. 

Tutustu EV-IN etuihin:

1) Oikea malli kohteeseesi - valikoimassa on 3 komposti 

vaunuakokoa. Vie vähän tilaa vessahuoneesta. Mallit myös XXL 

käyttöön. 

2) Helppoa kompostointia  - vaihdettavalla vaunulla ei 

välityhjennyksiä, kompostointi loppuun saakka 

samassa astiassa. Helpoin kompostointi vaunulla - ei pieni 

tyhjennysluukkuja, ei ulosteen välikäsittelyä. 

3) Pitkäikäinen (50-100 vuotta)  - vahvat vaunu- ja 

istuinratkaisut  - helposti puhdistettavat materiaalit. 
Vahva materiaali, helppo tyhjentää ja käsitellä.

4) Hajuton ja hygieeninen - ainutlaatuinen nesteen-

käsittely, tehostettu ilmankierto. Toiminta ei häiriinny 

suurenkaan kuormituksen aikana

5) Järkevä moduulirakenne - et maksa turhasta 

kapasiteetista. Kapasiteettiä on helppo suurentaa.

 

EV IN mallisto

EV MINI

EV pe (EKO tai SEP) muovinen istuin
PE muovinen istuin erottelevana 

(SEP) tai ilman erottelua (ECO)

materiaali PE (muovi) - paino 12 kg - 

istuinkorkeus 520 - leveys 395 - 

syvyys 498 liitosyhde D200 - 

keskipiste 200 mm takaosasta

erotteleva (SEP) tai ei erotteleva (ECO) 

yläosa.

 

EV EASY
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EV IN mallisto

EV ympäristövessat
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MODERNI EKOVESSA SISÄLLE 
Loma-asunnolle ja pientaloon:

 

EV MINI EV EASY

EV 200KU EV 200IS

 

1) Oikea malli kohteeseesi - valikoimassa on 4 EV IN 

mallia. Vie vähän tilaa vessahuoneesta. Mallit myös XXL käyttöön. 

2) Helppoa kompostointia  - vaihdettavalla vaunulla ei 

välityhjennyksiä, kompostointi loppuun saakka 

samassa astiassa. Helpoin kompostointi vaunulla - ei pieni 

tyhjennysluukkuja, ei ulosteen välikäsittelyä. 

3) Pitkäikäinen (50-100 vuotta)  - vahvat vaunu- ja 

istuinratkaisut  - helposti puhdistettavat materiaalit. 
Vahva materiaali, helppo tyhjentää ja käsitellä.

4) Hajuton ja hygieeninen - ainutlaatuinen nesteen-

käsittely, tehostettu ilmankierto. Toiminta ei häiriinny 

suurenkaan kuormituksen aikana

5) Järkevä moduulirakenne - et maksa turhasta 

kapasiteetista. Kapasiteettiä on helppo suurentaa.

6) Ympäristöystävällinen. Käsittelee suurimman 

jätevesikuorman. 

7) Edullinen ja varmatoiminen.  Edullinen hankkia, edullinen 

käyttää, varmatoiminen (ei huoltokustannuksia).

 

 
W 400 mm
L  500mm
H  550 mm
W   10 kg 
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1) Istuin, sep yläosa erottelee virtsan. Virtsa 
kerätään putkistolla keräyssäiliöön (kanisteriin).
 
2) Ilmastointiputki.
EV MINI:iin on saatavilla puhallin 12 /230 V, 
jonka toimintaa voidaan sääätää. Puhallin 
asennetaan ilmastointiputken varteen.  
 
4) Nesteenkeräys putki. 
EV MINI toimii hajuttomasti suurellakin 
kuormituksella. Ylimääräneste kerätään 
lannoitenesteeksi (sep) erilliseen säiliöön. 
 
5) Panosta säiliön pohjalle kompostointi-
rouhetta 3 cm kerros, lisää rouhetta kauhalla 
astiasta käyttökerran jälkeen 1 dl.  
               
6) Tyhjennä kompostiin.
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W 400 mm
L  500mm
H  810 mm
W  16 kg 

1) Istuin, eco tai sep yläosa. 
Eco:ssa  virtsan /nesteen erotus tapahtuu 
laitteen pohjassa. Sep:ssä yläosassa. 
Eco haihduttaa kosteutta jopa 95 %. 
 
2) Ilmastointiputki.
EV EASYYN on saatavilla puhallin 12 /230 V, 
jonka toimintaa voidaan sääätää. Puhallin 
asennetaan ilmastointiputken varteen.  
 
4) Nesteenkeräys putki. 
EV EASY toimii hajuttomasti suurellakin 
kuormituksella. Ylimääräneste johdetaan 
jätevesiin (eco) tai kerätään lannoite-
nesteeksi (sep) erilliseen säiliöön. 
Varusta järjestelmä asianmukaisella 
nesteenkeräys / käsittelyjärjestelmällä.
 
5) Panosta säiliön pohjalle kompostointi-
rouhetta 3 cm kerros, lisää rouhetta kauhalla 
astiasta käyttökerran jälkeen 1 dl.  
 
6) Tyhjennä kompostiin tai anna kompostoitua
vaihtovaunussa
 

1)

2)

3)

4)

Pienikokoinen erotteleva (sep) ekovessa sisätilaan. 
Soveltuu hyvin toiseksi vessaksi mökille sisälle. 

Kapasiteetti 60 käyttäjävuorokautta

Eco tai sep istuimella ekovessa sisätilaan. Mahtuu pieneen
tilaan, asennetaan seínä viereen, tyhjennetään ulos. 
 
 

Kapasiteetti 120 käyttäjävuorokautta
Mahdollisuus usealle kompostivaunulle.

Hajuton - siisti - helppohoitoinen - kestävä
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Mitat: 498x400x777

paino 10 kg

Mitat: 640x820x757

paino 15 kg

Mitat: 640x820x1040

paino 23 kg

EV 200KU & EV 200IS EV200-AQ biologinen wc

 

 

Helpoin kompostointi vaunulla - ei pieni 

tyhjennysluukkuja, ei ulosteen välikäsittelyä. 

Vaihdettavalla vaunulla - 

ei välityhjennyksiä -  

kompostointi loppuun 

saakka samassa astiassa. 
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Yhteystiedot
Oy Raita Environment Ltd 
Myynti: Kuusikkotie 25, 01380 Vantaa
Varasto: Astrakanintie 194, 05200 Rajamäki

0400 856486
helpdesk@raita.com
raita.com
 

             Raita Environment
on ympäristötekniikkaan erikoistunut 
yritys
Yrityksen tuotteet ja menetelmät perustuvat pitkään kokemuk-seen 
ympäristötekniikan alalla. 
Puhtaan veden käsittelylaitteista 1950 luvun alussa alkanut toiminta 
on laajentunut 1960 luvulla jätevedenpuhdistuslaitteis-toihin ja 1970 
luvulla biologisiin wc-järjestelmiin ja 1980 luvulla kompostointiin. 
Toimintaan on kuulunut yksittäisten tuotteiden myymisen lisäksi aina 
myös kokonaismenetelmien toimitukset vaativimpiin kohteisiin. 
Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillem-
me pitkälle kehitettyjä ympäristöteknii-
kan ratkaisuja haja-asutukseen jäteve-
denkäsittelyratkaisuiksi, wc-järjestelmik-
si ja kompostointiratkaisuiksi.
Tuotteemme edustavat alan terävintä 
kehitystä tarjoten tehokkaita ja luotetta-
via menetelmiä tämän päivän tarpeisiin. 

EV ympäristövessat
 

raita.com/ev

1) Voidaan käyttää eco tai sep yläosaa. 
Eco:ssa  virtsan /nesteen erotus tapahtuu 
laitteen pohjassa. Sep:ssä yläosassa. 
Eco haihduttaa kosteutta jopa 95 %. 
 
2) Ilmastointiputki.
EV 200:n ilmastointi, puhallin 12 /230 V, 
jonka toimintaa voidaan sääätää. Puhallin 
asennetaan ilmastointiputken varteen.  
 
4) Nesteenkeräys putki. 
EV 200 toimii hajuttomasti suurellakin 
kuormituksella. Ylimääräneste johdetaan 
jätevesiin (eco) tai kerätään lannoite-
nesteeksi (sep) erilliseen säiliöön. 
Varusta järjestelmä asianmukaisella 
nesteenkeräys / käsittelyjärjestelmällä.
 
5) Panosta säiliön pohjalle kompostointi-
rouhetta 3 cm kerros, lisää rouhetta kauhalla 
astiasta käyttökerran jälkeen 1 dl.  
 
6) Tyhjennä kompostiin tai anna kompostoitua
vaihtovaunussa
 

 

SEP

ECO

AQ Biovessa
Wc huuhteluvedestä erotetaan 

neste jätevesiin ja kiinteäjäte 

kompostointiin.
• laaja mallisto loma-asuntoon, pientaloon 
• useita wc-istuin vaihtoehtoja
• useita säiliövaihtoehtoja
• kun halutaan wc-istuin ja kompostivessan 
toiminto

 
Helposti tyhjennettävillä säiliöillä - säiliökapasiteetti 
60-2000 käyttövrk (4 säiliömallia).
Jäte kompostoidaan samassa vaunussa loppuun 
asti.
 
Liitettävissä yksinkertaiseen jätevesien 
käsittelyjärjestelmään - muodostavat yhdessä 
hankinta - ja käyttökustannuksiltaan ylivoimaisen 
järjestelmän loma-asuntoon tai pientaloon. 

EV ympäristövessat
 

raita.com/ev

EV ekovessat 

 
                                b y R a i t a E n v i r o n m e n tEco tai sep, ekovessa sisätilaan. Mahtuu pieneen tilaan, 

asennetaan istuintason alle seinän viereen, tyhjennetään 
ulos. Asennus myös istuimella, säiliö lattian alapuolella. 
 
Kapasiteetti 200 käyttäjävuorokautta
Mahdollisuus usealle kompostivaunulle.
 

EV IN mallisto EV AQ mallisto

Eco tai sep, biologinen wc yhdistää kompostoinnin ja wc:n.
Eritasoasennus kellariin tai erilliseen tilaan lattiatason alapuolelle.
NP ravinteidenpoisto jäteveden puhdistukseen. 
 

Kapasiteetti 200 käyttäjävuorokautta
Mahdollisuus usealle kompostivaunulle.
 

Myös muita vaunukokoja 
saatavilla.
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