
Spar på varmeregningen! 
 

SolarVenti Comfort er en luftsolfanger, der udnyt-
ter solens varme til at opvarme huset. På den må-
de sparer du penge på din varmeregning  
- året rundt. 
Hvor solceller typisk udnytter solindstrålingen med 
ca. 15%, udnytter luftsolfangere fra SolarVenti 
Comfort serien solens indstråling med ca. 70%. 
 
Sådan fungerer det... 
Når solen skinner varmes luften i luftsolfanger  
panelet med op til 35-40 °C over udetemperaturen. 
Den dejlige varme luft blæses herefter ind i huset 
og supplerer dit hjem med ekstra varme. 
 
Ved at ventilere din bolig med frisk luft forbedrer 
SolarVenti Comfort samtidig indeklimaet i dit hjem. 
God ventilation kan fjerne op til 80% af radon. 

                               Luft- 

   Solcelle 

      Ventilator 

Comfort 90 på tag 

   Solfangere ti l venti lation, varme og køling 

 

Køling om natten 
 
Især nye, velisolerede huse kan om sommeren have 
problemer med at komme af med varmen. SolarVenti 
Comfort retter op på ubalancen ved at sende kølig, frisk 
luft ind om natten. 
 
Det kan give en ekstra nedkøling af den indblæste luft 
med 4 grader. 
 
Nattekølingen sørger for et friskt og behageligt indeklima 
på de varme sommernætter, så du kan sove godt. 
 
Insekter kan ikke slippe med ind.  

Frisk luft med gratis varme eller køling til dit hus med soldrevet Comfort anlæg  

  Varme eller kølighed med 

 

 Eksempel på besparelse: 
Installation af 

 ’SolarVenti Comfort 60’ 
 

Anslået årligt varmetilskud:  3.000 kWh 
Også svarende til ca. 400 l olie 

 
 *Besparelse udregnet på baggrund af et  
      standard etplans-parcelhus på 130 m2 

- og reducér risikoen for radon! 
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Find den nærmeste forhandler på  www.solarventi.dk 

 SolarVenti ®  

 SV30 tagmonteret 

 

 

 
Ventilér din bolig og få et 
sundt og behageligt indeklima! 
xHusker du at lufte ud derhjemme? 
Nu kan du trygt overlade det til os. Med SolarVenti 
Comfort behøver du ikke længere selv at huske på, at 
du skal lufte ud i dit hjem. 
 
SolarVenti Comfort kan indstilles til at lufte ud på  flere 
forskellige tidspunkter - du bestemmer selv om det 
skal være i løbet af dagen eller natten. 
Med en særlig avanceret styring  kan anlægget udnytte 
den ekstra kolde luft om natten, således det  dæmper 
de varme sommertemperaturer i hele huset. 
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