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Ventilasjon,
avfuktning og
oppvarming
med Solenergi.
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i® Luftsolfa
SolarVent

Få et sunt inneklima i din bolig
eller på hytta.

SolarVenti

®

Bruk solens energi effektivt!
Få et sunt
innklima i
boligen eller
på hytta.
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Unngå:
• Fukt og dårlig luft
• Mugg og sopp

Tenk langsiktig!
Flere hus og hytteeiere kjenner effekten av et fuktig inneklima. Mugg, sopp, dårlig luft, luftveissykdommer, samt
skader på hus og innventar- og i verstefall verditap.

–

– Manglende ettersyn kan medføre et verditap på

Fuktskade

ca1% pr.år (hytte: ca 4000,-).

– Oppvarming av rom kan ved et gjennomsnittlig
varmeforbruk fort bli dyrt.

+ Med en SolarVenti® kan du raskt og
effektivt løse problemene- og dermed spare penger.

–
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eregn
Høye strøm

Bevar verdien på boligen/hytta
og i tillegg få frisk luft, gratis
hele året!
SolarVenti® er en luftsolfanger med en sterk kapasitet.
Den ventilerer og varmer opp luften mens den kjører helt
uavhengig av elektrisitet.
Med den soldrevene ventilatoren og et selvregulerende
styresystem egner SolarVenti seg spesielt bra til å ventilere
og avfukte rom som står ubenyttet i lengre perioder, eller
som er vansklig å lufte ut.

Systemet sørger for
regelmessig utluftning uten
strømforbruk.
Dette gjør SolarVenti®luftsolfangeren til en
løsning som kan
brukes mange steder.
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Dine fordeler:
Slik fungerer en SolarVenti®
1.

Solens stråler setter solfangeren i gang.

2.

Frisk, tørr luft suges inn via den perforerede
bakplaten. Luften sirkulerer i solfangeren og
varmes opp av solen.

3.

Ca. 35-200 m³ (avhengig av modell) med tørr, varm
luft blåses inn i rommet. Temperaturen på luften er
ca. 15-40°C høyere enn utetemperaturen.

4.

Fuktig luft transporteres ut av rommet gjennom
hu sets sprekker eller evt. en innebygd ventil.

• Ventilasjon med fornybar solenergi
• Et sunt og friskt inneklima.
• Verdisikring av hus/hytte, samt innbo.
• Unngå fukt, sopp, mugg og dårlig lukt.
• Gratis i drift
• Krever ikke vedlikehold pga
selvrensende filter
• Enkelt å installere
• 5 års garanti
• inntjent på 2-5 år
• Best i test ved førende test-sentre i
inn- og utland

5 års
garanti

på alle
modeller og
tilbehør.

SolarVenti

®

Finn riktig størrelse til ditt
hus eller hytte

Alle modeller har aluminiumsramme.
Fåes i fargene hvit, svart eller aluminium.
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Modell

Maksimalt anbefalt str. på hus/hytte
Maksimal luftydelse pr. time

husstørrelse

50

husstørrelse

Mål i mm (L x B x D)/ vekt i kg
Regulering

husstørrelse

100

husstørrelse

150

husstørrelse

SV3

SV7

SV14

SV20

SV30

25 m2

50 m2

80 m2

100 m2

150 m2

35 m3/time

90 m3/time

110 m3/time

140 m3/time

200 m3/time

Forventet tid for luftutskiftning
Antatt masimal energitilførsel
SV-modell pr. år *

80

ca. 2 timer
200 kWh

434 kWh

924 kWh

1.340 kWh

2.100 kWh

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

Start / Stopp
(uten regulator)

m/ Regulator

m/ Regulator

m/ Regulator

m/ Regulator

* Montert på vegg er ytelsen ca 20% lavere.

Tilbehør:

Flere løsninger:
Reguleringssystem: Vi har to reguleringssystemer:
Start/stopp eller regulator. Med start/stopp
styringen reguleres luftmengden manuelt.
Regulatoren er termostatstyrt og styrer automatisk
temperatur og luftmengde.

Flere løsninger:

Ramme: Alle priser er angitt med eloksert

Reguleringssystem:
Vi har
to reguleringssystemer:
Start/stopp eller
aluminiumsramme.
Modellene
kan også leveres

Montering: SolarVentisystemet er driftsklart og
leveres som ”gjør det selv”- pakke med en enkel
veiledning. Med drill, stikk-eller hullsag og en
skrutrekker kan monteringen gjøres på kort tid.
Om du ikke ønsker å montere anlegget selv, kan du
kontakte din forhandler for et pristilbud.
Montering: SolarVentisystemet er driftsklart og leveres som ”gjør

regulator.
Medeller
start/stopp
styringen
reguleres luftmengden manuelt.
med svart
hvitlakkerte
rammer.

det selv”- pakke med en enkel veiledning. Med drill, stikk-eller

Regulatoren er termostatstyrt og styrer automatisk temperatur og

hullsag og en skrutrekker kan monteringen gjøres på kort tid.

luftmengde.

Om du ikke ønsker å montere anlegget selv, kan du kontakte din

Ramme: Alle priser er angitt med eloksert aluminiumsramme.

forhandler for et pristilbud.

Modellene kan også leveres med svart eller hvitlakkerte rammer.
Takmonteringstilbehør fra 2.150,- kr.

Kontakt oss gjerne for rådgivning:

Installasjon og øvrige
produkter:
Se mer på: www.solarventi.no.
For ytterligere informasjon eller
rådgivning, kontakt din nærmeste
forhandler.
Vi har også løsninger som er
spesielt egnet til avfuktning av
kjellere.
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