
CamperClean tømme- og rengjøringsstasjon - er en 
hel-automatisk tømme- og rensestasjon for alle typer 
toalett-kasetter fra campingvogn og campingbiler.

En robust løsning som bruker det nyeste 
av teknologi. Førstevalget for 
campingplasser, campingvognutleie og 
for de som ønsker å bruke en 
miljøvennlig og bærekraftig løsning.

Hel-automatisk 
tømmestasjon

Thetford og Dometic 
kassetter

Siste sensorteknologi 

Algoritme som beregner 
tilsmussingsgrad 

Luftfilter mot vond lukt

Etterfylling med riktig 
mengde sanitærvæske

Betalingsordning for 
kort og mynt

Vinterisolering med varme-
element (opptil -20°C)

Forlenget tak som beskytter
mot regn/snø

LED-lys i fronten (for 
forlenget tak opsjon)

Sensor for grå-vann avløp

Vandalsikring. Dør i rustfritt 
stål, innvendige hengsler

Valgfri farge

Alternative betalingsmuligheter
(medlemskort, mm.)

ENKELT OG RENT
CamperClean tømming- og 
rengjøringsstasjon fungerer på samme 
måte som en bilvask, men rengjør 
spesielt på innsiden. Ekskrementer og 
urenheter suges ut av avfallsbeholderen, 
og hele enheten spyles under høyt trykk. 
Etter rengjøring av avfallstanken er den 
umiddelbart klar for bruk og fylt med 
riktig mengde vann og mikrobiologiske 
sanitære tilsetningssto�er. Ingen lukt 
eller risiko for blå fingre.

FLERE MULIGHETER
Vår patenterte, helautomatiske 
tømnings- og rengjøringsstasjon kan 
brukes innendørs og utendørs. En 
vintervariant er tilgjengelig for 
vinteroperasjon. En vandal-resistent 
versjon er tilgjengelig for selvforsynt drift 
på bensinstasjoner.

CamperClean leveres også som en 
opsjon i  PT Modular toalett- og 
sanitærløsninger fra MOMEK PTN.

Standard Opsjoner



CamperClean har mange smarte løsninger og produkter for camping- og rasteplasser.

CC S201
GRÅVANN-AVLØP
Kan brukes som alternativ til 
tømmeautomaten. Luken kan 
åpnes mekanisk, manuelt eller fult 
automatisk ved å trykke på en 
knapp. Kan utstyres med 
fotoceller for automatisk betjening 
eller med vannslange for manuell 
rengjøring av kassetten.  Kan også 
utstyres med varmekabler for 
vinterbruk

CC P100
GRÅVANN-AVLØP
Kjapt-Enkelt-Rent. 
Avløpssystem utført i AISI 304 
rustfritt stål. Kan leveres i tre 
størrelser, med 5-11-eller 21 
vanndyser og med Anti-freeze 
beskyttelse for vinterbruk. 

CC 
BAKKEAVLØPSSYSTEM
Dette system kan benyttes av 
alle typer caravan eller bobiler. 
Bygges flat med bakken og kan 
koples i eksisterende avløpsrør 
under bakken. Det er bygd i 
rustfritt stål og gummi.

CC NB-SERIES
STRØM OG STIKKONTAKT
En eller tre fase, og 16A til 
400A. IP44 eller IP 67 kan 
installeres. 

CC NB-SERIES
VANNKILDE
Med betalingsløsning og 
tidsbestemt vannuttak.

Opsjoner
2D 16W lyspære  
3W LED-lys med fotocelle
TV og Data uttak
Tre eller stål finish

Opsjoner
2D 16W lyspære  
3W LED-lys med fotocelle
TV og Data uttak
Tre eller stål finish
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