"V roce 2009 jsem si nechal nainstalovat firmou SolarAir
s.r.o. solární panel SV7. S funkcí uvedeného panelu jsem
nadmíru spokojen.
Očekávaná funkce předčila mnou požadované hodnoty pro
které jsem toto zařízení pořizoval.
Oproti deklarovaným hodnotám vykazuje výrobek hodnoty
příznivější."
Karel Salák, Svitavy
SolarVenti, zázračné sluníčko, už od loňského jara (2010)
slouží v naší staré nedokonalé chaloupce v Kloboukách
na jižní Moravě.
Jezdíme tam z Prahy 1x za měsíc. Vždy je vyvětráno, plíseň
ze stěn mizí. Je vám tam teď hezky a sluníčko se nechová
tržně…
Děkujeme a zdravíme, Pospíšilovi
"Nechaly jsme si toto zařízení namontovat na chalupu,
(starý, kamenný domek) a situace se podstatně zlepšila.
Prostor je podstatně sušší a zápach zatuchliny i po delší
nepřítomnosti, se neobjevuje."
Karel Netolický, Dolní Dvořiště

"Vážení, máme již rok instalován solární panel SolarVenti na
Našem víkendovém domku. Jsme opravdu spokojení, protože se
nám vyřešil letitý problem.
Od jara, kdy se přestalo topit, jsme měli vždy po příjezdu v domě
nepříjemnou zimu, a to venku bylo pěkně teplo.
Trvalo třeba celý den,kdy jsme větrali, než se dům prohřál.
Váš panel nám ted topí celý týden, kdy tam nejsme,
přijedeme a v domě je příjemně.
Velkým pozitivem je jeho nezávislost na elektřině. Jsme rádi,
že jsme si pořídili solární panel."
Tomešovi, Rovensko pod Troskami

"Dobrý den. Rádi se s Vámi podělíme o naše první
zkušenosti s provozem SV14 na naší chalupě
v Světlé nad Sázavou (540 m nad mořem).
Již teď po krátké době provozu SV14 můžeme potvrdit
citelné změny v naší chalupě, hlavně podstatné zlepšení
kvality ovzduší a celkové kvality techniky prostředí ve
vybraných místnostech včetně mizení zápachu zatuchliny.
Provoz v dopoledních hodinách a v poledne se rozeběhne
jednotka již instalovaná a tím, přes nevýhodnou orientaci
objektu k světovým stranám docílíme celodenní využití
sluneční energie bez nároku na el.energii ze sítě, což
považujeme za hlavní přednost systému Solar Venti."
Jana a Jaromír Horkých, Světlé nad Sázavou

"Dobrý den. Panel SV 14 nám montéři ze SolarAir dle
dohody ve čtvrtek 14.10. navečer bez problémů
namontovali, šikovní chlapi a díky jim.
Máme s manželkou první zkušenosti z funkčnosti panelu
a to ze včerejška, kdy od rána svítilo sluníčko.
Negativně se projevuje jízda kamionů na silnici při
východu slunce, ventilátor se vždy zastaví, později, když
je slunce výš, běží bez problému. Domníváme se, že při
namontování na střechu, by ventilátor běžel bez
zastavování.
Co se týče větrání, to funguje opravdu výborně, záleží
však¨ i na nastavení regulátoru. Posílám Vám obrázek
domu¨ s panelem ze včerejška, foceno ve 12 hod.
Na závěr chceme poděkovat i Vám, zdraví M. Kaplan."
"S panelem SolarVenti jsme spokojeni. Pořídili jsme
jej na hájenku stojící v podmáčeném území, která je
obývána pouze o víkendech.
Při příjezdu na chatu už necíme vlhký zapáchající
vzduch a vlhkost ve zdi se viditelně snižuje.
Všem mohu tento panel doporučit."
David Šimek - TOM Zálesáci, Svitavy

