Czech 2010

Zvýšený výkon se

SolarVenti ”Odvětrací sadou”

Pro větší nemovitosti a mimořádně vlhké prostory
Jedná se o speciální produkt SolarVenti, který odsává vlhký a zatuchlý vzduch z Vaší
nemovitosti a tím zvyšuje celkový efekt teplovzdušných panelů SolarVenti.
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Solární buňka vyrábí proud

S

a
ch
tře

Zlepšení cirkulace vzduchu
Odvětrací sada je velmi jednoduchý
systém, který je poháněn vlastní
solární buňkou. Kapacita systému je
30-45 m³/hodinu.
Odvětrací sada se používá většinou u
větších nemovitostí, kde odvod vzduchu je poměrně daleko od přívodu
vzduchu z Vašeho SolarVenti panelu.

Tenký kabel ze
solární buňky
do ventilátoru

Mimořádně vlhké prostory
Odvětrací sadu lze využít i v mimořádně vlhkých prostorech, jako je třeba sklep nebo prostory se bazénem.
Tímto systémem se účinně zvyšuje cirkulace vzduchu a
zároveň se i efektivně odvede nežádoucí vlhký vzduch
z budovy.

Ventilátor z odvětrací sady
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”Odvětrací sada“ obsahuje:
1 ks čtvercová mřížka 190 x 190 mm
1 ks rámeček ø125 mm
1 ks hliníková flexibilní roura ø125 x 250 mm
1 ks roury se zabudovaným ventilátorem
ø125 x 250 mm (lze zkrátit)
1 ks zpětná klapka ø125 mm
1 ks rámeček na vst. vzd. ventil ø125 mm
1 ks vstupní vzduchový ventil ø125 mm
1 ks 6W solární buňka + 3 metry kabelu
Úchyty a šrouby

Technické údaje:
Ventilátor:
12 V - 3,7 W. Sunon 125 mm
Solární buňka: 12 V - 6 W. SolarCells

Cena odvětrací sady: 8.095,00 Kč
bez montáže a dopravy

vč. DPH

Jak se ovládá zařízení?
Jakmile začne sluníčko svítit na solární buňku, spustí
se ventilátor.
Čím více slunce, tím více vzduchu bude odvedeno
ven.
Pokud budete chtít odvětrací sadu vypnout, lze k této
sadě nainstalovat i vypínač.

Právo na změny vyhrazeno. Za tiskové chyby neručíme.

Montáž

Prodejce:

Solární buňka se velmi snadno namontuje na
střechu pomocí čtyř malých úchytů.
Roura s ventilátorem se usadí do díry vyvrtané do
zdi. Nakonec se solární buňka propojí s ventilátorem
pomocí tenkého kabelu.

SolarVenti ®

www.solarventi.cz

