
Ventilation 
avfuktning och 
uppvärmning med 
solenergi

Få ett hälsosamt 
klimat i ditt 
fritidshus eller 
kolonistuga

SolarVenti® Luftsolfångaren

En 
dansk 
produkt



SolarVenti ®
 
Använd solens energi effektivt!

Få ett hälsosamt 
klimat i ditt 
fritidshus eller 
kolonistuga

• Undvik fukt 
• Undvik dålig lukt
• Undvik mögel och svamp

Mer än 

50.000 

nöjda kunder 

runt om i 

världen

Bevara värdet på ditt fritidshus 
och samtidigt få frisk luft – året 
runt, utan kostnad.

SolarVenti® är en luftsolfångare med en mycket kraftig pre-

stationsförmåga.  Den både ventilerar och värmer luften 

– och drivs helt oberoende av elnätet.  

Med sin soldrivna fläkt och självreglerande styrsystem, är 

SolarVentin speciellt lämpad för ventilation och avfuktning 

av rum som lämnas oanvända under en längre tid eller 

som är svåra att ventilera.  

Systemet förser med regel-

bunden ventilation utan 

strömförbrukning.

Det gör SolarVenti – luft-

solfångaren till en lösning 

som kan användas på 

många olika ställen.

Tänk Långsiktigt!

Många fritidshusägare känner till effekten av ett fuktigt 

inomhusklimat: mögel och svamp, dålig luft, respiratoriska 

sjukdomar, skador på hus och möbler – och i extrema fall, 

förlust av huset.

Ingen åtgärd kan leda till värdeminskning på 1% 

om året (Sommarhus: 4.600 kr.). 

Uppvärmning av rummet kan med en genomsnittlig

värmeförbrukning på ca. 4.000 kr. om året  snabbt 

bli dyrt.

Med en SolarVenti kan du lösa 

problemen snabbt och effektivt

och dessutom spara pengar.
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Höga uppvärmnings-

kostnader   –

Fuktskador –



Hur en SolarVenti® fungerar  

 Solens strålar sätter solfångaren igång. 

 Frisk, torr luft sugs in genom den perforerade 

 plattan på baksidan.

 Ca. 35-200m3 (beroende på modell) torr, varm luft

 blåses in i rummet per timme.  Temperaturen av den

 inblåsta luften är ca. 15-40°C högre än 

 utomhustemperaturen.  

 Fuktig luft drivs ut ur rummet genom husets sprickor

  och springor eller ut ur inbyggda ventiler.
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Din fördel:

• Ventilation med förnybar solenergi

• En frisk och fräsch inomhusmiljö

• Värdesäkring av ditt fritidshus och varor

• Undvik fukt, mögel och dålig lukt 

• Gratis i drift

• Underhållsfri pga. ett självrenande filter

• Lätt att installera 

• 5 års garanti 

• Besparingarna betalar tillbaka inom 2-5 år  

• Bäst i test på framstående och respekterade  

 testcenter hemma och utomlands

Väggmontering Takmontering 

5 års
garanti

på alla

och tillbehör



Alla modeller finns i vitt, svart 
eller aluminium ram

SolarVenti ®
 
Hitta rätt storlek till ditt hus
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Flera Lösningar:

Kontrollsystem: Vi har två kontrollsystem: Strömbrytare eller regulator.   

Med strömbrytare kontrolleras luftflödet manuellt.  Regulatorn reglerar 

luftflödet automatiskt och temperaturen med en termostat.  

 

Ram: Alla priser avser modeller med anodiserade aluminiumramar.  

Modellerna finns även med svart eller vit ram med ett litet tilläggspris.  

Model

SV3 SV7 SV14 SV20 SV30
Rekommenderat maximal hus 
storlek 

25 m2 50 m2 80 m2 100 m2 150 m2

Maximal luftflöde per timme 35 m3/timme 90 m3/timme 110 m3/timme 140 m3/timme 200 m3/timme

Beräknad tid för fullt luftutbyte runt 2 timmar

Beräknade maximala elförsörjning/
SV-modell per år * 200 kWh 434 kWh 924 kWh 1.340 kWh 2.100 kWh

Mått i mm (L x B x D) / Vikt i 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

Reglering Strömbrytare 
(inte tillgänglig m. 

regulator)

Strömbrytare eller 
regulator

Strömbrytare eller 
regulator

Strömbrytare eller 
regulator

Strömbrytare eller 
regulator

husstorlek 150husstorlek 100husstorlek 80husstorlek 50husstorlek 25

Installation och övriga 
produkter:

För ytterligare information eller 

individuell rådgivning från 

återförsäljare / installatör,  

besök www.solarventi.se 

Vi har också lösningar för 

avfuktning av källare.

Montering: En SolarVenti® enhet levereras med monteringsanvisningar 

till ”gör det själv” installation, men den kan givetvis också installeras av 

en professionell (kontakta närmaste återförsäljare om detta på  

www.solarventi.se).

* monterad platt på väggen blir ca. 20% lägre 

Din återförsäljare hjälper dig gärna:

För aktuella priser, vänligen kontakta din återförsäljare 
eller se vår hemsida: www.solarventi.se
 


