
B.2.1 Принципи на 
функциониране

ДизайнътДизайнът на дехидриращата тоалетна 
с една камера е подобен на този с две 
камери, разликата е само в броя на 
камерите. Основните принципи на 
функциониране са: изпражненията се 
събират в камера и изсъхват, 
улеснява се подгряването и 
вентилациявентилацията и се добавят материали 
за порьозност. Липсата на втора 
камера не дава възможност за 
продължително складиране на 
екскрементите за хигиенизиране в 
самата тоалетна.

В системата с една камера трябва да 
се вземат мерки свежите фекалии да 
не са в директен контакт със сухия 
материал, който е вече готов за 
изнасяне. Свежите изпражнения се 
избутват периодично към края на 
контейнера - да съхнат. На всеки 
няняколко месеца, съдържанието в края 
на контейнера се изнася и оставя за 
компостиране преди да се използва 
като тор.

B.2.2 Боравене и поддръжка

На всеки 1 или 2 седмици купът със 
свежи фекалии се избутва към края на 
камерата с мотика или гребло. Този 

инструмент  се държи в самата  
камера. Избутването може да става 
отвън със специален избутващ 
механизъм (виж Фиг. 7). На всеки 3 до 
6 месеца, в зависимост от размера на 
камерата, изсъхналия материал в 
края на камерата се сипва с лопата в 
чучувал и se изнася за складиране или 
третиране. Особено внимание се 
полага да не се смесят свежите 
фекалии с изсъхналия материал 
пригоден вече за тор, който се изнася.

B.2.3 Степен на приложимост

Този тип тоалетна е разработенa в Ел 
Салвадор (Esrey et al., 1998). 
Построени са около 40 тоалетни в 
Тепкан близо до Сан Салвадор. 
Дизайнът е подобен на този на дву-
камернят тип, с една камера, 
вентилационна тръба и подгряване от 
слънслънцето за минимизиране на  
влагата. Цената на една тоалетна в Ел 
Салвадор е била около 150 евро. 
Тоалетната с една камера не е имала 
успеха на тоалетните с две камери и 
използването е ограничено.

B.2.4 Силни и слаби страни

Здравният риск при тоалетна с една 
камера е по-висок отколкото при 
тоалетна с две камери защото 
боравенето със свежи изпражнения и 
контактът между изсъхналите 
изпражнения и свежите такива не 
може да бъде напълно избягнат ако те 
сесе складират заедно в една камера. 
Сравнени обаче с клозетите на ями, 
системите с една камера са далеч по-
хигиенични и безопасни за околната 
среда, особено по отношение 
защитата на подземните води. 
Тоалетните с една камера изискват 
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Фигура 7: Дехидрираща тоалетна с една 
камера от Ел Салвадор: свежите фекалии 
се избутват редовно в задната част на 
камерата да изсъхнат (Esrey, 1998)
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02  Дехидриращи тоалетни

B2  Разделяща урината тоалетна с една 
камера
• Суха тоалетна система

• Третира екскрементите при сухи условия, повишено 
pH, вентилация, добавка на сухи абсорбенти

• Произ• Произвежда материал, лесен и безопасен за боравене

• Позволява използването на фекалиите и урината като 
тор и подобрител на почвата

• Удобни за повечето климатични условия, най - добри 
за сух и/или горещ климат



постоянна поддръжка за разлика от 
тия с две камери. Затова те са по-
малко желани от потребителите. 
Разходите за изграждане са като за 
тоалетна с две камери или тоалетна 
на яма.
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