Solastar A4

12/20/05

6:46 PM

Page 1

VroËina in vlaga sta najhujπi
sovraænici vaπega podstreπja.

z nakopiËeno vroËino.
Nekateri sistemi imajo le merilec vlaænosti, ki meri raven vlaænosti zraka na podstreπju. Tudi to predstavlja problem, saj
sta v trenutku, ko raven vlaænosti doseæe
predhodno nastavljeno vrednost za vklop
naprave, kondenzacija in vlaga æe dosegli
kritiËno toËko.

Raziskave so dokazale, da sta vroËina in
vlaga najhujπi sovraænici vsakega podstreπja. VeËina hiπ ima na podstreπju
majhne, pasivne prezraËevalne lopute,
vendar jih je veËina neuËinkovitih, saj ne
Reπitev je Solar Star. Solar Star ne ponuja
morejo dovajati dovolj zraka, da bi iz
drage reπitve, kot je menjava termostatov
podstreπja odstranili vroËino in vlago.
ali merilcev vlaænosti pri elektriËnih ventiPodstreπni ventilatorji Solar Star so
latorjih. Ker Solar Star deluje od sonËnetehnoloπko dovrπeni in za obe • brezplaËno delovanje,
ga vzhoda do zahoda, ravni
teæavi ponujajo reπitev, ki jo • varuje streπno konstrukcijo,
vlaænosti in temperature niko≈poganja sonce«.
li ne dosegajo kritiËnih vred• vsi izdelki Solar Star lahko
nosti, ki so potrebne za vklop
prezraËijo do 110 m
VeËina elektriËnih podstreπdrugih naprav. Rezultat je
podstreπnih povrπin,
nih ventilatorjev se vklopi s
pravilno prezraËeno podstreπpomoËjo termostata, tako da • 5-letna garancija za motor
je, ki podaljπuje æivljenjsko
in
solarni
panel,
10-letna
delujejo le, ko temperatura v
dobo vaπe strehe, zmanjπuje
garancija za vse druge
podstreπju æe naraste. Zaradi
obratovalne stroπke in poskrbi
sestavne dele.
tega so naprave, ki jih vklopi
za udobno bivalno okolje.
termostat, prisiljene tekmovati • Izdelano v ZDA.
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PrepreËevanje zviπevanja temperature

Premaguje vlago in Ërno plesen

VroËe podstreπje se obnaπa podobno kot velikanski
radiator in s tem prenaπa vroËino v vaπe bivalne prostore, s Ëimer se viπajo tako raËuni za obratovalne
stroπke kot temperatura v
Streπni ventilator
prostorih. V hladnejπih kliSolar Star potegne
matskih obmoËjih zviπanje
vroËi zrak in vlago
temperature v podstreπju poviz podstreπja
zroËa taljenje snega in njegoin ju odvaja
vo odtekanje v odtoËne ælenavzven.
bove, kjer zmrzne in povzroËi
zamaπitev le-teh z ledom.

Veliko danaπnjih hiπ nima zadostne ventilacije niti
izmenjave zraka. Zaradi tega vsakdanje dejavnosti v
gospodinjstvu povzroËajo visoko vlaænost. Ta vlaga
prodira skozi strop v smeri strehe, kjer pride v stik s
hladno konstrukcijo. Tu nastajata led in ivje, ki poπkodujeta konstrukcijo vaπe strehe. Poleg tega lahko
vlaga prepoji izolacijo, pospeπuje razpadanje zaradi
razvoja zidnih plesni in razslojevanje vezanega lesa.

Solar Star:
• zmanjπa naraπËanje
temperature,
• zniæa stroπke
klima naprave,
• prepreËuje
zamaπitev
odtoËnih
ælebov
z ledom

VroËi zrak se nadomesti s hladnejπim zrakom,
ki se dovaja iz niæje nameπËenih dovodnih loput.

Vlaænost povzroËajo vsakdanje dejavnosti, kot so:
prhanje, pranje perila in kuhanje.

Solar Star:
• zmanjπuje nastajanje
πkodljivega kondenzata,
• zmanjπuje vlaæenje izolacije,
• prepreËuje πkodljive uËinke
zidne plesni,
• zniæuje stroπke ogrevanja.
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Solar Star streπni ventilator
je idealna reπitev za prezraËevanje

Enoto ponavadi dobavljamo
v celoti sestavljeno in jo
montiramo v manj kot 30
minutah.

Izjemno tiho delovanje
motorja.

Dragi elektriËni prikljuËni
elementi niso potrebni, saj
ga poganja vgrajeni
solarni panel.

Solar Star je vodilni izdelek med podstreπnimi ventilatorji, ki jih poganja sonËna energija in vam prinaπa tehnoloπko najnaprednejπo, okolju prijazno sodobno reπitev
prezraËevanja. Najboljπe pri tem je, da vam Solar Star ponuja reπitve, katerih delovanje
je brezplaËno. Predstavljajte si, koliko boste prihranili.
Z namestitvijo ventilatorja tja, kjer je najuËinkovitejπi, to je na najviπji del strehe,
omogoËite pravilno kroæenje zraka in prezraËevanje vaπega podstreπnega prostora, s
Ëimer vaπ dom postane udobnejπe bivalno okolje. Napajanje zagotavlja lastna Solar
Starova 10-vatna sonËna celica, ta revolucionarni izdelek pa je bil oblikovan tako, da
vam bo sluæil iz leta v leto.

Solar Star streπni ventilator:
Nizkoprofilni

Za strehe z naklonom

Visokoprofilni

Montaæni vijaki iz
nerjavnega jekla.
Ta prefinjena, nemoteËa oblika
ustreza veËini nagnjenih streπnih
povrπin.

To je popolna reπitev za strehe z
naklonom, kadar morate izboljπati
izpostavljenost sonËni svetlobi.

Na voljo tudi kot
zatrepni ventilator
Zatrepni ventilator Solar Star lahko
pritrdite tudi na notranji del katerekoli
obstojeËe zatrepne prezraËevalne lopute.
Ta zatrepni ventilator, ki ga poganja
Solar Starova lastna 10-vatna sonËna
celica, ne potrebuje NIKAKR©NIH
elektriËnih prikljuËkov, NOBENEGA
elektriËarja in ne povzroËa NIKAKR©NIH obratovalnih stroπkov.
• izjemno tiho delovanje motorja,
• montaæa v manj kot
30 minutah,
• za priroËno namestitev je priloæen tudi prikljuËni kabel (4,5 m)
• napaja se daljinsko iz
(priloæenega) solarnega panela.

Ta diskretna, aerodinamiËna oblika
je popolna reπitev za kraje,
kjer veliko sneæi.

Enodelna izpustna
reπetka iz nerjavnih in
trajnih polimerov.

Lahka vetrnica ventilatorja
iz polimerov zmanjπuje na
minimum upor motorja in je
izdelana iz nerjavnih snovi.
Neprepustna, brezπivna
enodelna obroba.

Potrebujete dodatni solarni panel?
Kadar je izpostavljenost vaπe strehe soncu omejena, je najboljπa reπitev
za podaljπanje Ëasa obratovanja kateregakoli izdelka Solar Star, dodatni
solarni panel.
Te elegantne in neopazne ploπËe, ki so prijazne tako okolju kot vaπi
denarnici, so idealna reπitev za streπne povrπine, ki so obrnjene v smeri
vzhod/zahod, za strehe, zasenËene s kroπnjami dreves
in/ali za izogibanje jutranji ali popoldanski
senci zaradi bliæine drugih zgradb ali streπne
opreme.
• Solar Starova tehnologija ≈vkljuËi in uporabljaj«
omogoËa lahek priklop bodisi na streπni bodisi
na zatrepni ventilator Solar Star.
• Preprosta montaæa ∑ v manj kot 30 minutah.
• Ohiπje iz polimerov pomeni dolgotrajno
delovanje v vseh vremenskih pogojih.
• PloπËa, ki je odporna na moËne udarce, zagotavlja
zaπËito pred toËo, vetrom in poπkodbami s tujki.
• Delovanje je brezplaËno.

