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Вентилација,
намалување на
влагата и греење на
соларна енергија.
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Добијте здрава
внатрешна клима
во вашиот дом или
викендица.

Искористете ја бесплатната 			
соларна енергија за многу
повеќе од греење...
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Добијте здрава
клима во вашиот дом
или викендица
• Избегнете влага
• Избегнете лоши мириси
• Избегнете мувла и габи

Размислувајте долгорочно!
Многу сопственици на викендици, колиби, приколки ги
знаат резултатите од влажна внатрешна клима: мувла и габи,
лоши мириси, респираторни заболувања, оштетување на
куќата и мебелот - и губење на домот!
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Штети од влаг

– Вашата нерешителност може да доведе до

намалување на вредноста на домот од 1% годишно.

– Загревањето на просторијата со типично

снабдување со топлинска енергија може набрзо да ви
стане скапо.

+ Со SolarVenti® овие проблеми брзо и
ефикасно се решаваат а исто така
ќе заштедите и пари.

–

оци за
Високи трош

греење

Зачувајте ја вредноста на вашиот
дом и викендица, а истовремено
добијте свеж воздух - бесплатно и
преку цела година!

користат подолго време или
тешко се проветруваат.

SolarVenti® е соларен колектор на воздух со многу солидни
перформанси. Го вентилира и загрева воздухот - и функционира целосно независно од струјата.

SolarVenti® ќе го направи
тоа - соларниот колектор на воздух е решение за многу места.

Со вентилаторот на соларна енергија и контролниот систем кој сам се регулира, SolarVenti® е особено соодветен за
вентилација и намалување на влагата во собите кои не се

Системот овозможува редовна вентилација без потрошувачка на енергија.
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Монтирање

на покрив

Монтирање

на ѕид

Како функционира SolarVenti®
1.

Зраците од сонцето го вклучуваат колекторот.

2.

Свеж, сув воздух се вшмукува низ малите дупчиња 		
во перфорираната задна плоча. Воздухот циркулира
во колекторот и се загрева од сонцето.

3.

4.

Вашите предности:

5 year
warranty

• Вентилација со обновлива соларна енергија
• Здрава и свежа внатрешна клима
• Заштитете ја вредноста на вашиот дом и мебелот

on all
and accessory

• Избегнете влага, габи, мувла и лоши мириси
• Без трошоци
• Бесплатно одржување поради самочистечкиот филтер

Зависно од моделот, околу 35 до 200m3 сув, млак 		
воздух се испушта во собата на секој час. 			
Температурата на воздухот кој се испушта е околу 		
15-40˚С над надворешната температура.

• Лесно за инсталација

Влажниот воздух се извлекува од собата низ вграден
вентил или низ пукнатините на градбата.

Данска и пошироко

• 5 години гаранција
• Вратете си ги парите за 2-5 години
• Најдобар во тестирањата на тест - центрите во

Одберете го вистинскиот
модел за вашиот дом.

Сите модели се достапни во
алуминиумска, бела или црна рамка.

25

Модели

Максимална големина на куќата
Максимален проток на воздух

50

Големина
на соба

Големина
на соба

Големина
на соба

Големина
на соба

100

150

Големина
на соба

SV3

SV7

SV14

SV20

SV30

25 m2

50 m2

80 m2

100 m2

150 m2

35 m3 / час

90 m3 / час

110 m3 / час

140 m3 / час

200 m3 / час

Пресметано време на
промена на воздухот

околу 2 часа

Пресметан максимален доток
на енергија/годишно*
Должина х Ширина х Длабочина
Тежина/ КГ

Регулација

80

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

Вклучи/исклучи
прекинувач
(не е достапно со
регулатор)

Вклучи/исклучи
Вклучи/исклучи
Вклучи/исклучи
Вклучи/исклучи
прекинувач
прекинувач
прекинувач
прекинувач
(со регулатор +
(со регулатор +
(со регулатор +
(со регулатор +
дополнителна цена) дополнителна цена) дополнителна цена) дополнителна цена)

*ако е монтирано директно на ѕидот, ефикасноста ќе се намали за околу 20%

Повеќе од едно решение:
Контролни системи: Постојат два различни контролни системи:

Нашите Соларни колектори на воздух се тестирани од:

Прекинувач вклучено / исклучено или регулатор. Прекинувачот го
контролира протокот на воздух мануелно. Регулаторот го контролира
протокот на воздух и ја контролира температурата со термостат
автоматски.
Инсталација: Упатствата за монтирање се дадени со секој модел на
SolarVenti за инсталација „направи сам“.
Ако сакате професионална помош, најдете го најблискиот сервис на
www.ccc.com.mk
Вашиот застапник со задоволство ќе ве посоветува повеќе:

Инсталација и
други производи:
За повеќе информации или
индивидуални совети од
застапник/ монтажер, ве
молиме посетете ја страната

Debarca 74 1000 Skopje R. Macedonia

www.ccc.com.mk

+38923119182
+38970272181
+38975622230 - Александра
polad@ccc.com.mk
aleksandra@ccc.com.mk

Сите цени и податоци се подложени на промени и грешки при печатењето.

