
 
SolarVenti ®  Standard agora disponivel para 
habitações até 150m2

 
Decida você mesmo que modelo SolarVenti ®  se adapta mais 
à sua casa.  Dependendo do tamanho da casa, e da zona da
casa, e se quer com ou sem aquecimento, podemos ventilar,
desumidificar ou aquecer as casas de vários tamanhos até  150m²
de superficie (calculado sobre 2.4 m de altura de tecto).
 
Combinando varias placas SolarVenti ® , o sistema pode cobrir 
distâncias maiores.
 
SolarVenti®           
espaços até 50 m² (SV7)  e  se utilizam para efectuar ventilação
e desumidificação.
 
Solarventi ®         
geram calor, além de ventilação e  desumidi$cação, para 
áreas até 150m2 (SV30) de superficie.*
 
Esta vantagem permite uma importante poupança nos 

gastos de aquecimento.
 
* O aquecimento solar não substitui o aquecimento tradicional. Dependendo 
das condicões metereológicas, da temperatura do ar exterior e da temperatura  
do ar insu'ado, pode ser inferior às necessidades de aquecimento.

SolarVenti ®  regulador electrónico:
 
Embora o excelente princípio  SolarVenti ®  não necessitar de 
uma unidade adicional de controlo, o controlador Confort
SolarVenti ®  oferece numerosas características e aplicações
adicionais.

• Termostato de habitação:  

Se há demasiado calor na 
habitação, o controlador 
automáticamente desliga 
o ventilador e quando a temperatura baixa volta a ligar 
o ventilador. 

• Controlador de velocidade:  

A posibilidade de alterar a velocidade do ventilador para 
decidir se desejamos mais calor ou mais desumidificação. 

• Interruptor On / O#:  

A posibilidade de desligar/ligar o sistema SolarVenti ®.

SolarVenti®  é um sistema patentado de renovação de ar.

Todos os modelos estão disponiveis com 
per$l em cor branco, negro e aluminio.

SV3  SV7  SV14  SV20  SV30E

SV3 e SV7  

SV14/20 e 30

SV3 SV7 SV14 SV20 SV30E

 0,35 m 2 0,70 m 2 1,40 m 2 1,98 m 2 3,06 m2Superficie colector

 6 W / 3,4 W  12 W / 3,4 W  12 W / 3,4 W  12 W / 3,4 W  18 W / 5,1 WCélula/ ventilador solar

 700 x 515 x 55  1020 x 700 x 55  2010 x 700 x 55  2010 x 1020 x 55  3000 x 1020 x 75L x A x F / em mm

 5,5 kg  8,0 kg  14,0 kg  15,0 kg  29,0 kgPeso/kg. (líquido)

 + aprox. 15ºC  + aprox. 20ºC  + aprox. 30ºC  + aprox. 35ºC  + aprox. 40ºC
Aumento da temperatura 

no fornecimento de ar * 

 35 m 3/hora  90 m 3/hora  110 m 3/hora  140 m 3/hora  200m 3 /HoraMax. fluxo ar /hora ** 

 Interruptor on/o- Interruptor on/o- Interruptor on/o- Interruptor on/o- Regulador
  ou alternativo ou alternativo ou alternativo
  com regulador com regulador com regulador

Regulação

* Medido com condições normais, a diferença em relação à temperatura exterior.
** Em condições óptimas de tempo com céu limpo e sol, o efeito pode ser até cerca de 30% de aumento.

Todos os colectores solares SolarVenti ®  incluen todos os accesórios para montageme en parede e um interruptor on/o#

para o ventilador.  

Os colectores SolarVenti ®  SV7, SV14 y SV20 podem ser equipados com um regulador electrónico SolarVenti ® , que inclui

características adicionais como o controlo de velocidade do ventilador, termostato e interruptor on/o#.

O modelo SV30 já inclui o regulador electrónico. 

   aprox. 1000kWh  aprox. 1400kWh  aprox. 2000kWh

Fornecimento estimado max. 

energia / ano

(calor-ventilação recinto)

Guia símbolos:

Ventilação Ventilação Ventilação /

Aquecimento
Ventilação /

Aquecimento
Ventilação /

Aquecimento

Regulador incluído
Regulador opcional

Regulador opcional
Regulador opcional

Desumidificação Ventilação AquecimentoDivisão/área em m
2

 

Modelos SolarVenti®  Standard 

Standard SV3 e SV7 são os modelos ideiais para  

  Standard SV14, SV20 e SV30 são os modelos que 
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