
Větrání, odvlhčování a  
temperace pomocí  
sluneční energie

Získejte zdravé prostředí 
ve vašem domě, chatě či 
chalupě

SolarVenti® vzdušný kolektor

Vyrobeno 

v Dánsku



SolarVenti ®
 

Využívejte solární  
 energii efektivně!

• Žádná vlhkost

• Žádný zápach

• Žádné plísně ani houby

Více než  

60 000 

spokojených 

zákazníků po  

celém světě!

Zachovejte hodnotu vaší nemovitosti 
za pomoci čerstvého vzduchu - po 
celý rok a zdarma!

SolarVenti® je vzdušný solární kolektor s vysokým výkonem, který 

větrá a ohřívá vzduch. 

Díky ventilátoru, který je poháněný sluncem a samoregulací, je 

SolarVenti® vhodný zejména pro odvlhčování a ventilaci místností, 

které se nepoužívají celoročně, anebo je obtížné, je větrat.

Systém zajišťuje pravidelné 

větrání bez spotřeby elektické 

energie. SolarVenti® sluneční 

kolektory lze tedy použít na 

mnoha místech.

Myslete dopředu!

Mnoho majitelů chat zná výsledek vlhkého vnitřního vzduchu: 

plísně, houby, zápach, respirační choroby, poškození chaty a 

nábytku - a nakonec třeba i ztráta chaty.

Pokud objekt není větraný, může docházet k jeho 

chátrání a znehodnocování. 

Vyhřívání pokojů běžným způsobem 

se může značně prodražit.

Se systémem SolarVenti® vyřešíte Vaše problémy 

rychle a účinně a ještě ušetříte.

–

–

+

Vysoké náklady na vytápění
 –

Poškození v důsledku vlhkosti
 –

Získejte zdravé prostředí 
ve vašem domě, chatě či 
chalupě



Jak SolarVenti® funguje

 Sluneční paprsky uvedou do chodu kolektor.

 Čerstvý suchý vzduch je nasán perforovanou zadní stěnou  

 do kolektoru. Zde cirkuluje a je ohříván sluncem.

 Při slunečním svitu je do místnosti vháněno zhruba 35 až   

 200m3 čertsvého vzduchu, který je temperovaný o 15-40°C  

 oproti venkovní teplotě . Množství vzduchu a teplotní nárůst  

 závisí na velikosti modelu. 

 Vlhký vzduch odchází z místnosti netěsnostmi, škvírami   

 nebo vytvořenými průduchy.
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Výhody pro Vás:
• Větrání pomocí obnovitelné solární energie

• Zdravé a čerstvé vnitřní klima

• Zachování hodnoty vaší nemovitosti

• Žádná vlhkost, houby, plísně ani zápach

• Žádné provozní náklady

• Bezúdržbové díky samočistícímu filtru

• Snadná instalace

• 5-ti letá záruka

• Návratnost za 2 - 5 let

• Vítěz testů v testovacím centru v Dánsku a v zahraničí

5-ti letá 
záruka

na veškeré zařízení

a příslušenství

Montáž na zeďStřešní montáž



SolarVenti ®
 

Vyberte si správný model pro Váš dům

Výrobce: SolarVenti® - Fabriksvej 8, DK 8881 Thorsø - Tlf. +45 8696 6700  l  www.solarventi.dk 

Více variant:
Ovladače: Máme dva různé ovladače : vypínač on/off nebo regulátor. 

Vypínač on/off kontroluje objem proudícího vzduchu manuálně. Re-

gulátor kontroluje objem proudícího vzduchu automaticky a teplotu 

pomocí termostatu.

Instalace: Montážní návod pro samoinstalaci obdržíte s každým  So-

larVenti® modelem. Budete-li potřebovat profesionální pomoc, vašeho 

nejbližšího technika najdete na www.solarventi.cz. 

Instalace a ostatní produkty: 

Potřebujete-li více informací nebo individuální 

konzultaci s naším technikem, neváhejte nás 

kontaktovat na www.solarventi.cz. Nebo nás 

navštivte v naší vzorkovně.

Máme také řešení pro odvlhčování 

sklepa.

Všechny modely jsou k dostání v hliníkovém,  

bílém nebo černém rámu.

Modely

SV3 SV7 SV14 SV20 SV30

Doporučená max. velikost domu* 25 m2 50 m2 80 m2 100 m2 150 m2

Maximální objemový průtok vzduchu 35 m3 / hodinu 90 m3 / hodinu 110 m3 / hodinu 140 m3 / hodinu 200 m3 / hodinu

Předpokládaná doba pro výměnu vzduchu cca 2 hodiny

Předpokládaná dodávka energie / rok 200 kWh 434 kWh 924 kWh 1.340 kWh 2.100 kWh

Rozměry v mm (v x š x h) / váha v kg 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

Regulace
Vypínač Vypínač / 

regulátor
Vypínač / 
regulátor

Vypínač / 
regulátor

Vypínač / 
regulátor

Střešní sada Typ 1: Tašky, velkoformátový eternit Typ 2: Plech, lepenka, eternit

Příplatek za barevné provedení rámu v bílé/černé

Max. plocha  
domu150Max. plocha  

domu100Max. plocha  
domu80Max. plocha  

domu50Max. plocha  
domu25

* při montáži přímo na zeď bude učinnost snížena o cca 20% 

Příslušenství

Právo na změny vyhrazeno.* při výšce stropů do 2,4 m

Výsledky testů můžete shlédnout na: www. sloveco.sk

Naše vzdušné solární kolektory jsou testovány:

Import, predaj a realizácia:  
 

          SLOVECO, s.r.o.
          Popradská 66
            040 11 Košice 
 
            Tel./fax: 055/6405 301 -3        
            web:      www.sloveco.sk
            mail:      sloveco@sloveco.sk
 
 
 


