
Rist 

Ventilator 
i røret 

alu flex rør 
127 mm Kontraventil Dyse 

Udestue - ikke drivhus 

Solcelle 

Når solen skinner starter 1 eller 2 ventilatorer. 
Luften blæses ind i stuen først af ventilator 1 og en 
ventilator 2 kan fx trække luft ud fra et andet fugtigt 
rum i huset - evt. kælder, bryggers el.l  
Systemet kan yderligere udbygges med en termo-
stat, så der fx ikke blæses varm luft ind fra udestuen, 
når der er over en given temperatur i stuen.  
Vil man udnytte overskudsvarme fx fra tagrum eller lignen-
de, skal man være opmærksom på at der ofte er isole-
ringsstøv, asbeststøv, lugt fra konstruktioner, som det ikke 
er godt at få ind i stuen. Desuden risiko for kondensned-
slag efter kolde nætter på inderside af tagplader. 
Kontraspjæld hindrer tilbageslag af fx kold vind fra 
Nord. 

Fugtig 
luft ud 

SolarVenti   udestue kit udnytter gratis overskudsvarme. Flere anvendelsesmuligheder.

Varm, frisk luft fra udestue 

Termostat 

Skruer 
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= ventilatordel med rist og murgennemføring 

= solcelle 6W    = 12 W solcelle  

= Termostat 
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Eks.2: 2 ventilatorer med 6 Watt solcelle - 
2 driftsmuligheder med skift mellem ven-
tilator V1 og V2
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Hus 

Eks.1: 1 ventilator med 6 Watt 
solcelle - 1 driftsmulighed 
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Eks. 4: 3 ventilatorer med 12 Watt solcelle - 
flere driftsmuligheder med samtidig kørsel 
af ventilator V1 og  V2 eller V3 og V2 alt 
efter om der bliver for varmt i huset.

Mange forskellige driftsstrategier er mulig.  
- fx kombineret med en ekstra termostat i 
udestuen som i eks. 3.
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Eks.3: 2 ventilatorer med 12 Watt sol-
celle - 1 driftsmulighed med samtidig 
kørsel af ventilator V1 og V2 for eks-
tra udsugning i fjern ende af huset 
Dette kan kombineres med termostat i 
udestue, hvis man kun ønsker luft over 
fx 24 grader blæst ind. 

SolarVenti   udestue kit - oversigt over flere anvendelsesmuligheder.

Priser fra 2.700 kr inkl. moms med 6 watt solcelle - se vores aktuelle prisliste 


