né v
Vyrobe

Dánsku

Vetranie, odvlhčovanie
a temperovanie
pomocou slnečnej
energie

dušný panel

z
SolarVenti® v

Získajte zdravé
prostredie vo vašom
dome, chate, chalupe‚ či
záhradnom domčeku

SolarVenti

®

Využívajte solárnu energiu efektívne!
Získajte zdravé prostredie vo
vašom dome, chate, chalupe
či záhradnom domčeku

60 000
ž
e
n
c
a
Vi
ných
spokoj
íkov po
zákazn ete!
v
celom s

• Žiadna vlhkosť
• Žiadny zápach
• Žiadne plesne ani huby

Myslite dopredu!
Veľa majiteľov chát pozná výsledok vlhkého vnútorného vzduchu:
plesne, huby, zápach, respiračné choroby, poškodenie chaty a
nábytku - a nakoniec možno i strata chaty.

–

Poškodenie v

osti

dôsledku vlhk

– Pokiaľ objekt nie je vetraný, môže dochádzať k jeho chátraniu
a znehodnocovaniu.

– Vykurovanie priestorov bežným spôsobom sa môže výrazne
predražiť.

+ So systémom SolarVenti® vyriešite Vaše problémy rýchlo,
účinne a ešte ušetríte.

–

nie

y na vykurova

Vysoké náklad

Zachovajte hodnotu vašej
nehnuteľnosti s pomocou čerstvého
vzduchu - po celý rok a zadarmo!
SolarVenti® je vzdušný solárny panel s vysokým výkonom, ktorý
vetrá a ohrieva vzduch.
Vďaka ventilátoru, ktorý je poháňaný slnkom a samoregulácií, je
SolarVenti® vhodný hlavne pre odvlhčovanie a ventiláciu
miestností, ktoré sa nepoužívajú celoročne, alebo je obtiažne ich
vetrať.

Systém zabezpečuje
pravidelné vetranie bez
spotreby elektrickej
energie. Solárne panely
SolarVenti® je teda
možné použiť na
viacerých miestach.

4.
1.
3.
2.

ž

Strešná montá

u

Montáž na sten

5

-ročná

Výhody pre Vás:
Ako funguje SolarVenti®
1.

Slnečné lúče uvedú do chodu panel.

	
2. Čerstvý suchý vzduch je nasávaný perforovanou zadnou
stenou panela. Tu cirkuluje a je ohrievaný slnkom.
	
3. Pri slnečnom počasí je do miestnosti vháňaných zhruba 35 až
200m3 čerstvého vzduchu, ktorý je temperovaný o 15-40°C
oproti vonkajšej teplote. Množstvo vzduchu a teplotný nárast
závisí od veľkosti modelu.
4. Vlhký vzduch odchádza z miestnosti netestnosťami,
	
medzerami alebo vytvorenými prieduchmi.

• Vetranie pomocou obnoviteľnej solárnej energie
• Zdravá a čerstvá vnútorná klíma
• Zachovanie hodnoty vašej nehnuteľnosti
• Žiadna vlhkost, huby, plesne ani zápach
•Žiadne prevádzkové náklady
• Bezúdržbové vďaka samočistiacemu filtru
• Jednoduchá inštalácia
• 5-ročná záruka
• Návratnosť za 2 - 5 rokov
• Víťaz testov v testovacom centre v Dánsku a v
zahraničí

záruka

na všetky
zariadenia SolarVenti®
a príslušenstvo

SolarVenti

®

Vyberte si správný model pre
Váš dom

Všetky modely sú dostupné v hlinníkovej,
bielej alebo čiernej farbe rámu.

25

Modely

50

Max. plocha
domu

Max. plocha
domu

Max. plocha
domu

100

Max. plocha
domu

150

SV7

SV14

SV20

SV30

25 m2

50 m2

80 m2

100 m2

150 m2

35 m3/hodinu

90 m3/hodinu

110 m3/hodinu

140 m3/hodinu

200 m3/hodinu

Predpokladaná doba pre výmenu vzduchu

cca 2 hodiny

Predpokladaná dodávka energie /
rok**

200 kWh

434 kWh

924 kWh

1.340 kWh

2.100 kWh

o 15°

o 15°

o 30°

o 35°

o 40°

704 x 524 x
55 / 5,5

1004 x 704 x
55 / 8,0

1974 x 704 x
55 / 14,0

1974 x 1004 x
55 / 15,0

3000 x 1020 x
75/ 29,0

Vypínač

Vypínač / regulátor

Vypínač / regulátor

Vypínač / regulátor

Vypínač / regulátor

Zvýšenie teploty nasávaného vzduchu v
porovnaní s vonkajšou teotou
Rozmery v mm (d x š x h)
Hmotnosť v kg

80

SV3
Doporučená max. veľkosť domu
Maximálny objemový prietok vzduchu

Max. plocha
domu

Regulácia

** pri montáži priamo na stenu bude účinnosť znížena o cca 20%
Právo na zmeny vyhradené.

Viac variantov:

Naše vzdušné solárne kolektory sú testované:

Ovládače: Máme dva rôzne ovládače : vypínač on/off alebo regulátor.
Vypínač on/off kontroluje objem prúdiaceho vzduchu manuálne.
Regulátor kontroluje objem prúdiaceho vzduchu automaticky a teplotu
pomocou termostatu.
Inštalácia: Montážny návod pre samoinštaláciu obdržíte s každým

Výsledky testov si môžete prezrieť na: www.solarventi.sk

SolarVenti® modelom. Ak budete potrebovať profesionálnu pomoc, vašeho
najbližšieho technika nájdete na www.solarventi.sk.

Inštalácia a ostatné
produkty:
Váš predajca Vám veľmi rád poradí :

Ak potrebujete viacej informácií alebo
individuálnu konzultáciu s našim
technikom, neváhajte nás kontaktovať
na www.solarventi.sk. alebo nás
navštívte osobne.
Máme taktiež riešenie pre
odvlhčovanie pivníc.

Výrobca: SolarVenti® – Fabriksvej 8, DK 8881 Thorsø – Tlf. +45 8696 6700 | www.solarventi.dk

