
Kompostéry
Technické listy

Všetky práva vyhradené © 2019 Novart



GG 02

Použitá metóda: Aerobné kompostovanie

Typ: Kompostér, samostatne stojací a prenosný

Objem organického odpadu za rok: 2 000 kg (cca 5,5 kg / deň)

Priemerná redukcia organického odpadu: 85 – 90 %

Dĺžka recyklácie: 24 hodín ( k dosiahnutiu 85 – 90 % redukcie)

Napätie: AC 230 V, 50/60 Hz

Maximálny výkon: 240 W

Spotreba el. energie: 60 – 90 kWh/mesiac

Rozmer kompostéra: 401 x 400 x 790 mm (27 kg)

Rozmer balenia: 460 x 450 x 840 mm (28,5 kg)

Materiál: Plášť kompostéra – ABS plast, vnútorná nádoba – nerezová 
oceľ

Bezpečnostný prvok: Rotačné lopatky sa zastavia, keď dôjde k otvorení veka

Kontrolný panel: Display s automatickou kontrolou procesu recyklácie

Filtrácia zápachu: Uhlíkový filter pracuje na princípe nano technológie

Inštalácia: Jednoduchá inštalácia pre domáce použitie, elektrické pri-
pojenie, nevyžaduje pripojenie k zdroju vody. Stačí zabezpe-
čiť odvod CO2 a vodnej pary

Vhodné k recyklovaniu: Zeleninu, ryby, pečivo, mäso, kosti z rýb a hydiny, organické 
potraviny, papierové obrúsky, kompostovateľné bioplasty.

Nevhodné k recyklovaniu: Kov, plast, sklo, chemikálie, veľké zvieracie kosti, veľké mušle, 
cigarety, čínske paličky, použitý olej, lepiaca páska, lieky...

Záručná doba: 2 roky



GG 10

Použitá metóda: Aerobné kompostovanie

Typ: Kompostér a dezodorizačný filter

Objem organického odpadu za rok: 10 000 kg (cca 27 kg/deň)

Priemerná redukcia organického odpadu: 85 – 90 %

Dĺžka recyklácie: 24 hodín ( k dosiahnutiu 85 – 90 % redukcie)

Napätie: jedna fáza, 110-240 V, 50/60 Hz (podporované sú všetky 
napätia a frekvencie)

Maximálny výkon: 2,1 kW

Spotreba el. energie: 310 - 944 kWh/mesiac*

Rozmer kompostéra: 1 160 x 620 x 1 030 mm (190 kg)

Rozmer dezodorizačného filtra: 410 x 580 x 980 mm (46 kg)

Rozmer balenia: 1 250 x 1 250 x 1 450 mm (250 kg)

Materiál: Vonkajšia časť, kompostovacia časť a všetky kritické kompo-
nenty sú z nerezovej ocele 

Bezpečnostný prvok: Rotačné lopatky sa zastavia keď dôjde k otvorení veka

Kontrolný panel: Display s automatickou kontrolou procesu recyklácie

Filtrácia zápachu: Uhlíkový filter pracuje na princípe nano technológie

Inštalácia: Jednofázová elektrická sieť, nevyžaduje pripojenie k zdroju 
vody. Stačí zabezpečiť odvod CO2 a vodnej pary

Vhodné k recyklovaniu: Zeleninu, ryby, pečivo, mäso, kosti z rýb a hydiny, organické 
potraviny,  pečivo, papierové obrúsky, kompostovateľné 
bioplasty.

Nevhodné k recyklovaniu: Kov, plast, sklo, chemikálie, veľké zvieracie kosti, veľké mušle, 
cigarety, čínske paličky, použitý olej, lepiaca páska, lieky...

Záručná doba: 2 roky

* Spotreba el. energie sa môže meniť v závislosti od používania



GG 30

Použitá metóda: Aerobné kompostovanie

Typ: Kompostér a dezodorizačný filter

Objem organického odpadu za rok: 30 000 kg (cca 82 kg/deň)

Priemerná redukcia organického odpadu: 85 – 90 %

Dĺžka recyklácie: 24 hodín ( k dosiahnutiu 85 – 90 % redukcie)

Napätie: trojfázové napätie, 200 -480 V, 50/60 Hz (podporované sú 
všetky napätia a frekvencie)

Maximálny výkon: 4 kW

Spotreba el. energie: 694–1 787 kWh/mesiac*

Rozmer kompostéra: 1 960 x 870 x 1 250 mm (450 kg)

Rozmer dezodorizačného filtra: 510 x 800 x 1 300 mm (130 kg)

Rozmer balenia: 2 450 x 1 150 x 1 600 mm (795 kg)

Materiál: Vonkajšia časť, kompostovacia časť a všetky kritické kompo-
nenty sú z nerezovej ocele 

Bezpečnostný prvok: Rotačné lopatky sa zastavia keď dôjde k otvorení veka

Kontrolný panel: Display s automatickou kontrolou procesu recyklácie

Filtrácia zápachu: Uhlíkový filter pracuje na princípe nano technológie

Inštalácia: Trojfázová elektrická sieť, nevyžaduje pripojenie k zdroju 
vody. Stačí zabezpečiť odvod CO2 a vodnej pary

Vhodné k recyklovaniu: Zeleninu, ryby, pečivo, mäso, kosti z rýb a hydiny, organické 
potraviny,  pečivo, papierové obrúsky, kompostovateľné 
bioplasty.

Nevhodné k recyklovaniu: Kov, plast, sklo, chemikálie, veľké zvieracie kosti, veľké mušle, 
cigarety, čínske paličky, použitý olej, lepiaca páska, lieky...

Záručná doba: 2 roky

Zdvižné zariadenie: Zariadenie na dvíhanie odpadovej nádoby – k dispozícií na 
prianie zákazníka. Kontaktujte svojho dodávateľa pre viac 
informácií.

* Spotreba el. energie sa môže meniť v závislosti od používania  



GG 50

Použitá metóda: Aerobné kompostovanie

Typ: Kompostér a dezodorizačný filter

Objem organického odpadu za rok: 50 000 kg (cca 137 kg/deň)

Priemerná redukcia organického odpadu: 85 – 90 %

Dĺžka recyklácie: 24 hodín ( k dosiahnutiu 85 – 90 % redukcie)

Napätie: trojfázové napätie, 200 -480 V, 50/60 Hz (podporované sú 
všetky napätia a frekvencie)

Maximálny výkon: 6 kW

Spotreba el. energie: 987 – 2 664 kWh/mesiac*

Rozmer kompostéra: 2 155 x 1 060 x 1 350 mm (700 kg)

Rozmer dezodorizačného filtra: 510 x 800 x 1 300 mm (130 kg)

Rozmer balenia: 2 450 x 1 150 x 2 050 mm (1 080 kg)

Materiál: Vonkajšia časť, kompostovacia časť a všetky kritické kompo-
nenty sú z nerezovej ocele 

Bezpečnostný prvok: Rotačné lopatky sa zastavia keď dôjde k otvorení veka

Kontrolný panel: Display s automatickou kontrolou procesu recyklácie

Filtrácia zápachu: Uhlíkový filter pracuje na princípe nano technológie

Inštalácia: Trojfázová elektrická sieť, nevyžaduje pripojenie k zdroju 
vody. Stačí zabezpečiť odvod CO2 a vodnej pary

Vhodné k recyklovaniu: Zeleninu, ryby, pečivo, mäso, kosti z rýb a hydiny, organické 
potraviny,  pečivo, papierové obrúsky, kompostovateľné 
bioplasty.

Nevhodné k recyklovaniu: Kov, plast, sklo, chemikálie, veľké zvieracie kosti, veľké mušle, 
cigarety, čínske paličky, použitý olej, lepiaca páska, lieky...

Záručná doba: 2 roky

Zdvižné zariadenie: Zariadenie na dvíhanie odpadovej nádoby – k dispozícií na 
prianie zákazníka. Kontaktujte svojho dodávateľa pre viac 
informácií.

* Spotreba el. energie sa môže meniť v závislosti od používania  



GG 100

Použitá metóda: Aerobné kompostovanie

Typ: Kompostér a 2 x dezodorizačný filter

Objem organického odpadu za rok: 100 000 kg (cca 274 kg/deň)

Priemerná redukcia organického odpadu: 85 – 90 %

Dĺžka recyklácie: 24 hodín ( k dosiahnutiu 85 – 90 % redukcie)

Napätie: trojfázové napätie, 200 -480 V, 50/60 Hz (podporované sú 
všetky napätia a frekvencie)

Maximálny výkon: 13 kW

Spotreba el. energie: 1 949-5 297 kWh/mesiac*

Rozmer kompostéra: 2 584 x 1 250 x 1 580 mm (1 100 kg)

Rozmer dezodorizačného filtra: 510 x 800 x 1 300 mm (130 kg) / jeden dezodorizačný filter 
(2x 130 kg)  

Rozmer balenia: 2 550 x 1 900 x 2 050 mm (1 770 kg)

Materiál: Vonkajšia časť, kompostovacia časť a všetky kritické kompo-
nenty sú z nerezovej ocele 

Bezpečnostný prvok: Rotačné lopatky sa zastavia keď dôjde k otvorení veka

Kontrolný panel: Display s automatickou kontrolou procesu recyklácie

Filtrácia zápachu: Uhlíkový filter pracuje na princípe nano technológie

Inštalácia: Trojfázová elektrická sieť, nevyžaduje pripojenie k zdroju 
vody. Stačí zabezpečiť odvod CO2 a vodnej pary

Vhodné k recyklovaniu: Zeleninu, ryby, pečivo, mäso, kosti z rýb a hydiny, organické 
potraviny,  pečivo, papierové obrúsky, kompostovateľné 
bioplasty.

Nevhodné k recyklovaniu: Kov, plast, sklo, chemikálie, veľké zvieracie kosti, veľké mušle, 
cigarety, čínske paličky, použitý olej, lepiaca páska, lieky...

Záručná doba: 2 roky

Zdvižné zariadenie: Zariadenie na dvíhanie odpadovej nádoby – k dispozícií na 
prianie zákazníka. Kontaktujte svojho dodávateľa pre viac 
informácií. 

* Spotreba el. energie sa môže meniť v závislosti od používania  



GG 300

Použitá metóda: Aerobné kompostovanie

Typ: Kompostér a 2 x dezodorizačný filter

Objem organického odpadu za rok: 300 000 kg (cca 822 kg/deň)

Priemerná redukcia organického odpadu: 85 – 90 %

Dĺžka recyklácie: 24 hodín ( k dosiahnutiu 85 – 90 % redukcie)

Napätie: trojfázové napätie, 200 -480 V, 50/60 Hz (podporované sú 
všetky napätia a frekvencie)

Maximálny výkon: 25 kW

Spotreba el. energie: 3 953 – 10 885 kWh/mesiac*

Rozmer kompostéra: 4 050 x 1 800 x 2 105 mm (3 500 kg)

Rozmer dezodorizačného filtra: 510 x 800 x 1 300 mm / jeden dezodorizačný filter 
(2 x 130 kg)

Rozmer balenia: 5 492 x 1 786 x 2 279 mm (3 220 kg)

Materiál: Vonkajšia časť, kompostovacia časť a všetky kritické kompo-
nenty sú z nerezovej ocele 

Bezpečnostný prvok: Rotačné lopatky sa zastavia keď dôjde k otvorení veka

Kontrolný panel: Display s automatickou kontrolou procesu recyklácie

Filtrácia zápachu: Uhlíkový filter pracuje na princípe nano technológie

Inštalácia: Trojfázová elektrická sieť, nevyžaduje pripojenie k zdroju 
vody. Stačí zabezpečiť odvod CO2 a vodnej pary

Vhodné k recyklovaniu: Zeleninu, ryby, pečivo, mäso, kosti z rýb a hydiny, organické 
potraviny,  pečivo, papierové obrúsky, kompostovateľné 
bioplasty.

Nevhodné k recyklovaniu: Kov, plast, sklo, chemikálie, veľké zvieracie kosti, veľké mušle, 
cigarety, čínske paličky, použitý olej, lepiaca páska, lieky...

Záručná doba: 2 roky

Zdvižné zariadenie: Zariadenie na dvíhanie odpadovej nádoby – k dispozícií na 
prianie zákazníka. Kontaktujte svojho dodávateľa pre viac 
informácií. 

* Spotreba el. energie sa môže meniť v závislosti od používania  



GG 500

Použitá metóda: Aerobné kompostovanie

Typ: Kompostér a 2 x dezodorizačný filter

Objem organického odpadu za rok: 500 000 kg (cca 1 370 kg/deň)

Priemerná redukcia organického odpadu: 85 – 90 %

Dĺžka recyklácie: 24 hodín ( k dosiahnutiu 85 – 90 % redukcie)

Napätie: trojfázové napätie, 200 -480 V, 50/60 Hz (podporované sú 
všetky napätia a frekvencie)

Maximálny výkon: 45 kW

Spotreba el. energie: 7 796–19 732 kWh/mesiac*

Rozmer kompostéra: 5 055 x 1 950 x 2 992 mm (5 500 kg)

Rozmer dezodorizačného filtra: 510 x 800 x 1 300 mm / jeden dezodorizačný filter 
(2 x 130 kg)

Rozmer balenia: 6 100 x 2 200 x 2 700 mm (7 000 kg)

Materiál: Vonkajšia časť, kompostovacia časť a všetky kritické kompo-
nenty sú z nerezovej ocele 

Bezpečnostný prvok: Rotačné lopatky sa zastavia keď dôjde k otvorení veka

Kontrolný panel: Display s automatickou kontrolou procesu recyklácie

Filtrácia zápachu: Uhlíkový filter pracuje na princípe nano technológie

Inštalácia: Trojfázová elektrická sieť, nevyžaduje pripojenie k zdroju 
vody. Stačí zabezpečiť odvod CO2 a vodnej pary

Vhodné k recyklovaniu: Zeleninu, ryby, pečivo, mäso, kosti z rýb a hydiny, organic-
ké potraviny, pečivo, papierové obrúsky, kompostovateľné 
bioplasty.

Nevhodné k recyklovaniu: Kov, plast, sklo, chemikálie, veľké zvieracie kosti, veľké mušle, 
cigarety, čínske paličky, použitý olej, lepiaca páska, lieky...

Záručná doba: 2 roky

Zdvižné zariadenie: Zariadenie na dvíhanie odpadovej nádoby – k dispozícií na 
prianie zákazníka. Kontaktujte svojho dodávateľa pre viac 
informácií. 

* Spotreba el. energie sa môže meniť v závislosti od používania  
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