
En våd garage er gift for bilen 
 

Hver gang du kører din bil ind med regn og sne på 
vil der blive dampet flere liter vand ud i luften - og dette 
vand sætter sig i vægge og gulve.  
Fugtniveauet går i vejret dag for dag og inden længe 
breder skimmel og mug sig. Metal ruster osv.  
 

Hvordan undgå dette med en SolarVenti? 
Når solen skinner varmes luften i luftsolfangeren  
med op til 15 - 20 °C over udetemperaturen.  Denne 
luft er i stand til at tørre garagen med indhold - også 
når bilen ikke er hjemme.  
Dette kender man fra fritidshuse, kældre mm.  - og det 
virker, når anlægget er rigtigt dimensioneret. 
 

Men hvordan tørre bilen, når solen ikke skinner? 
De tørre vægge kan optage en del ekstra fugt, men ikke 
altid nok. Her komme SolarVentis særlige styring - 
SControl - ind i billedet. Den er ganske enkelt i stand til 
at udnytte overskudsvarmen fra bilens motor. 
Styringen registrerer at fugtniveauet i garagen  stiger 
markant, når en våd bil med varm motor kørtes ind.  
Typisk kan varmen fra motoren i sig selv fordampe om-
kring 4 liter vand (Ikke elbiler).  

 

Både for store og små garager. 
I princippet er der ingen øvre grænse for størrelse af garage 
eller hal man ønsker at holde tør. SolarVenti har en lang række 
modelstørrelser, der kan tilpasses behov. 
Her bør man konsultere nærmeste forhandler for at få  
gode råd og tilbud på anlæg med montage. 
Mindre anlæg kan man selv montere. 
De forskellige modelstørrelser kan man se på  vores hjemme-
side www.solarventi.dk     

Frisk luft med gratis varme med soldrevet garage anlæg  med ny styreteknik

Få en tør garage med 

 



 

 

Patents: PR 174935 (Danish)  PR 1448937 (European/Eurasian)   PR 

02823485.5 (Chinese)  PR 3808466 (Japanese)  US 7,694,67(US)  PR 
2,467,078 (Canadian)   PR 200400753 (005468) (Russian)  

PR 2002350429 (Australian) 

Find den nærmeste forhandler på  www.solarventi.dk 

 SolarVenti ® 

 Ventilér din garage optimalt! 
 

Nu kan du trygt overlade det til os. Med SolarVenti og SControl sker 
det automatisk på de rigtige tidspunkter og med gratis varmetilskud. 
 
SControl regulerer både efter solen og efter de fugtforhold, der her-
sker i garagen. 
SControl forbindes til elnet via en lille strømforsyning eller et batteri. 
Det årlige strømforbrug ligger på ca. 50 kr. Det sikrer at anlægget kører 
uanset tidspunkt og sol. 

Foto:  Zapf Garagen 

Tysklands største garagefabrik vælger SolarVenti. 

Zapf garager i Bayreuth leverer ca. 
10.000 lukkede garager om året. 
Man vil være sikre på at disse syste-
mer fungerer optimalt og er konkur-
rencedygtige på priser.  
Derfor har man valgt SolarVenti.  
Man kan se deres hjemmeside her: 
https://www.garagen-welt.de/
ausstattung-zubehoer/neu-
garagenlueftungssystem.html 

Garagestørrelse  Model  Pris med SControl Ekstraudstyr  
  Udsalgspris med moms Excl. fragt og montage  

10 - 40 m2 SV7G         5.850,- Udsugning, Tagsæt  

41 - 60 m2 SV14G         8.750,- Se standard katalog  

61 - 80 m2 SV20G         9.950,- for alle anlæg.  

81 - 120 m2 SV30G        14.400,- Sort  -  hvid farve  

Forudsætninger for disse priser: 
Incl. SControl med strømforsyning  
Excl. integreret solcelle 
Incl. vægmontage beslag mm.  
Excl. fragt og montage 
Rammefarve: alu elokseret (lys grå) 
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