
Získajte vo svojej pivnici 
zdravé prostredie 
•  Žiadna vlhkosť 
•  Žiadny zápach 
•  Žiadne plesne ani huby

SolarVenti®  pivničná sada

Bojujte proti vlhkosti vo Vašej pivnici  
pomocou solárnej energie



SolarVenti ®  pivničná sada odstraňuje vlhkosť 

a zápach pomocou solárnej energie

Prenikanie vlhkosti do pivníc je  
ovplyvnené naseldujúcimi faktormi:

•  Izolácia stien, podlahy a zábrana proti vlhkosti

• Možnosti odvodnenia

•  Typ pôdy a vegetácie  v okolí pivnice

• Hladina spodnej vody

Strata tepla v pivnici je ovlpyvnená  
nasledujúcimi faktormi:

•  Izolácia stien, podlahy a okien

•  Rozdiely teplôt medzi prízemím a pivnicou

Viac než 60 000  

spokojných  

zákazníkov po 

celom svete!

Problém: Vlhká pivnica

Jedným z prvých príznakov vlhkosti v pivnici je zápach. Vlhkosť skoro zničí predmety uložené v pivnici ako napríklad oblečenie, kartóny alebo 

nábytok. Nedostatok pravidelného vetrania môže spôsobiť vznik plesní a škodlivých húb a pivnica už nebude vhodná pre používanie.

 

Vlhké steny sú dôsledkom prenikania vlhkosti a súčasne stratou tepla stenami a podlahou. Dokonca i pri použití dobrých stavebných materiálov 

môže nastať situácia, že teplotný rozdiel medzi okolitou pôdou a pivnicou spôsobí vysokú vnútornú vlhkosť. Aby mohli byť pivničné priestory 

znovu používané, je nutné ich vyhriať na vyššiu teplotu, mechanicky odvlhčiť a pravidelne vetrať, čo zvyčajne predstavuje značné prevádzkové 

náklady.

Riešenie :  Vetranie/intenzívne prúdenie vzduchu

 Fáza I:  Vetranie/intenzívne prúdenie vzduchu 
Intenzívne prúdenie vdzuchu je nevyhnutné. Počas prvej prevádzkovej hodiny  

systému SolarVenti je nutné vymeniť vlhký vzduch v pivnici. Len tak môže byť 

dosiahnutý rýchly a efektívny výsledok.

 Fáza II:  Ohrev + Vetranie
Pôsobením tepla stúpa účinnosť procesu. Po prvej prevádzkovej hodine je stúpajúca  

teplota dôležitá pre odvlhčovanie. Vlhkosť sa odparí zo stavebných materiálov, nábytku  

a intenzívne prúdenie vzduchu ju odvádza preč z budovy.

Proces sa zopakuje automaticky:  
Schopnosť pivničného vzduchu viazať vlhkosť sa zvyšuje prostredníctvom vysúšania.  

Počas noci je vlhkosť zo stien absorbovaná suchým vzduchom v pivnici. Akonáhle po  

východe slnka začne systém SolarVenti® znovu pracovať, 1. vetracia fáza sa znovu spustí.

SolarVenti® pivničná sada

konštrukčný systém
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Význam tepelného výkonu v systéme  SolarVenti®

Vetranie +  Ohrev  
= Odvlhčovanie

Už počas prvej hodiny je citeľný účinok 
odvlhčovania
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SolarVenti ®
 pivničná sada: 

 

Veľkosť panelu SolarVenti® záleží na ploche a výške stropu (objem v m³) v pivnici. 

SolarVenti® pivničná sada obsahuje vysokovýkonný solárny panel SolarVenti® s 

prívodom a ohrevom čerstvého vonkajšieho vzduchu, ktorý je možné kombinovať s 

odvetrávacou sadou tak, aby celý systém čo najlepšie vyhovoval Vašim požiadavkám. 

Možných kombinácií je viac.

 

SolarVenti® pivničná sada pracuje nezávisle na elektrickej sieti, pretože nasávací aj 

odsávací ventilátor je poháňaný energiou zo solárneho článku v solárnom paneli.

 

Regulátor v SolarVenti® pivničnej sade zabezpečuje, že uzavreté pivničné piestory sú 

vetrané optimálne bez Vašej pomoci - teda aj keď ste preč.

Odťah je zabezpečný po-

mocou solárneho článku z 

kolektora

tepelné straty

tepelné straty

Prenikanie vlhkosti dovnútra

Vetranie + Ohrev = Odvlhčovanie

Ako funguje SolarVenti® 
Vysoký odvlhčovací účinok SolarVenti®  je výsledkom kombinácie ohrevu 

(privádzaného teplého vzduchu) a vetrania (odvádzaného vlhkého vzduchu).

 Slnečné lúče uvedú systém vháňania a odvodu vzduchu do pohybu. 

  Čerstvý vzduch je nasávaný cez perforovanú zadnú stenu solárneho  

panelu. Vzduch cirkuluje v paneli a je ohrievaný slnkom.

  Čerstvý vzduch je nasávaný cez perforovanú zadnú stenu solárneho  

panelu. Vzduch cirkuluje v paneli a je ohrievaný slnkom.

  Odvetrávacia sada zabezpečuje, že vlhký vzduch je odsávaný z pivnice 

von a nemôže ďalej prenikať do domu.
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Výhody pre Vás:

• Odvlhčenie bez prevádzkových nákladov

• Čerstvý vzduch vo Vašej pivnici

•  Žiadne poškodenie budovy a nábytku  

dôsledkom vlhkosti

•   Viacúčelová pivnica : hobby miestnosť, sušiareň, 

sklad, ubytovanie atď.

• Bez údržby

• 5-ročná záruka

•  Efektívne odvlhčovanie za  

priaznivú cenu

Odvetrávacia sada 

Odvetrávacia sada zabezpečuje optimálne prúdenie vzduchu, 

takže vlhký vzduch nestúpa do vyšších častí domu.

Pôdorys: Prúdenie vzduchu v pivnici so systémom SolarVenti®

dovnútra

von

 záruka
-ročná5

na všetky výrobky 
SolarVenti® vrátane 

príslušenstva



Inštalácie a ostatné  
produkty: 

Navštívte naše webové stránky www.solarventi.

sk a získajte viacej informácií alebo  

kontaktujte vášho predajcu a dohodnite  

si osobnú konzultáciu.

Naše produkty sú taktiež vhodné pre 

chaty, celoročne využívané domy, 

záhradky atď. Viac informácií nájdete 

na našich webových stránkach.

TIP: Vo výkone sú medzi solárnymi vzduchovými 

panelmi veľké rozdiely. Doporučujeme pred nákupom 

vždy skontrolovať dokumentáciu o objemovom  

prietoku vzduchu a energetickej účinnosti.

tu sú vidieť porovnávacie testy

Vyberte si vhodné riešenie pre Vašu pivnicu:

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

Priame nasávanie je najvhodnejšie pokiaľ Vám  
to dovolí výška stropu v pivnici.

Montáž pod uhlom - nasávaný vzduch  
bude mať v lete vyššiu teplotu, odvlhčovanie  

teda bude efektívnejšie.

Pokiaľ je pivnica pod úrovňou 
terénu, je možné pre spojenie 

použiť odvetrávacie príslušenstvo.

Práva na zmeny vyhradené.

„Pokiaľ som nemal nainštalovaný SolarVenti systém, 
moja pivnica bola vlhká a často tam nepríjemne 
zapáchalo. Teraz v pivnici suším prádlo - schne rýchlo 
a vonia.“

Ing. Alfred Kraus, Praha 9

Model SV14 K SV20 K SV30 K
Doporučená max. plocha pivnice 55 m2 70 m2 100 m2

Max.objemový prietok vzduchu 110 m3/hodinu 140 m3/hodinu 200 m3/hodinu

Predpokladaný čas výmeny vzduchu cca 1hodina

Odhadovaný tepelný zisk zo SV-jednotky/rok* 924 kWh 1340 kWh 2100 kWh

Zvýšenie teploty nasávaného vzduchu v porovnaní s  
vonkajšou teplotou

do 30° C do 35° C do 40° C

Odvlhčovacia kapacita pivnice ** do 185 ml/hodinu do 235 ml/hodinu do 336 ml/hodinu

Rozmery v mm (d x š x h) / hmotnosť v kg (solárny vzduchový panel) 1974 x 704 x 55 / 14 1974 x 1004 x 55 / 15 3000 x 1020 x 75 / 29

Solárny článok / ventilátor v solárnom vzduchovom paneli - výkon 18 Watt / 3,4 Watt 18 Watt / 3,4 Watt 2 x 12 Watt / 5,1 Watt

Ventilátor v odvetrávacej sade - výkon vo Wattoch 3,4 Watt

Rozmer vzduchového otvoru - solárny vzduchový panel / 
odvetrávacia sada

Ø125 mm / Ø125 mm

* Ak je namontovaný priamo na stenu, je výkon cca o 20% nižší (zdroj: RetScreen) | ** Na základe podmienok v pivnici s týmito hodnotami: začiatok 15 °C/ 85% rel. vlhkosť, koniec 20 °C/ 55% rel. vlhkosť

Všetky modely majú štandardný hliníkový rám. Biely alebo čierny rám je za príplatok.

Solárne vzduchové panely SolarVenti sú testované:


