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RIADENÉ VETRANIE 
S REKUPERÁCIOU TEPLA 
A KLIMATIZÁCIE

FOTOVOLTIKA

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ 
VYKUROVANIE

OCHRANA PROTI
NÁMRAZE A ZAMŔZANIU

S ČÍM POMÔŽEME

• DO 48 HODÍN SA S VAMI SKONTAKTUJEME, aby sme spresnili vašu predstavu aj technické údaje, a pošleme vám
 orientačný technický a cenový návrh.

• NÁSLEDNE DOSTANETE PODROBNÉ TECHNICKÉ A CENOVÉ RIEŠENIE s detailným opisom a schémou riešenia,
 cenou za materiál, jeho dodávku na určené miesto a s cenou za montáž.

• POŠLITE NÁM PODKLADY NA INFO@V-SYSTEM.SK - pôdorys objektu s rozpisom a výmerami miestností, rezy
 objektom, lokalitu stavby a svoje kontaktné údaje (telefón).

 +421 911 724 083

 info@v-system.sk

uvažovaná skladba 
podlahových konštrukcií
informáciu o zateplení objektu 
(výpočet tepelných strát, preukaz)

v prípade podlahového vykurovania navyše:

pôdorys objektu s rozpisom 
a výmerami miestností

rezy objektom

kontaktné údaje (telefón)

pôdorys objektu s rozpisom
a výmerami miestností

ponuku na technológie zdarma 
ZÍSKAJTE
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V-systém ako partner pri plánovaní 
stavby a dodávky technológií

PREČO

• poskytujeme široké spektrum služieb - od optimalizácie obálky cez projekt na technológie,
 až po realizáciu a prvotné nastavenie

• šetríme náklady stavebníka aj používateľa - na kúpu a prevádzku domu

• integrujeme technológie pre pasívne a nízkoenergetické domy

• máme za sebou tisíce inštalácií a viac než 20 rokov skúseností - podlahové vykurovanie,
 riadené vetranie, fotovoltiku, vyhrievanie vonkajších plôch, odkvapov a potrubí vrátane regulácie

• dodávame a vyrábame vysokokvalitné produkty a pracujeme na ich vývoji

• máme k dispozícii technicko-obchodných poradcov po celej ČR a SR, ktorí sú vám pripravení
 kedykoľvek pomôcť

• ozveme sa vám do 48 hodín s orientačným technickým a cenovým návrhom

66

služby a technológie ponúkame
AKÉ

FOTOVOLTIKA
Univerzálny zdroj 
energie.

Navyše si tým znížite 
účty za energie, zvýšite 
svoju nezávislosť, energiu 
budete mať aj v prípade 
výpadku siete.

OCHRANA
PROTI
NÁMRAZE
A ZAMŔZANIU
Bez starostí
s námrazou,
so snehom a s ľadom.

Cesty budú bezpečné 
a odkvapy bez 
deformácií ľadom. 
Predovšetkým vám však 
ušetria zbytočnú námahu 
a starosti.

RIADENÉ 
VETRANIE 
S REKUPERÁCIOU 
TEPLA 
A KLIMATIZÁCIE
Zdravé prostredie 
je tam, kde je dobre 
vyvetrané.

Rekuperácia tepla je 
technológia, ktorá šetrí 
náklady na prevádzku 
vykurovania a udržiava 
zdravé prostredie.
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ELEKTRICKÉ 
PODLAHOVÉ 
VYKUROVANIE
Vieme, že 
najpríjemnejšie je teplo 
od nôh.

100 % regulácia,
100 % účinnosť.



ČO JE
riadené vetranie s rekuperáciou
tepla

• riadené vetranie zabezpečuje permanentný prívod vonkajšieho čerstvého vzduchu do interiéru
 a súčasne odvod vzduchu odpadového

• hlavnými komponentmi systému sú automatická vetracia jednotka s výmenníkom tepla, rozvody
 vzduchu a zakončovacie prvky

• vetranie je trvalé, automatické a riadené – je teda možné ľahko vyhovieť hygienickým
 požiadavkám na neustále čerstvý a zdravý vzduch

• v interiéri sa neustále udržiava zdravá mikroklíma s nízkou koncentráciou CO2 a optimálnou
 vlhkosťou

• účinná fi ltrácia prispieva k zachovaniu čistého prostredia bez prachových a peľových častíc

• vďaka rekuperácii tepla cez tepelný výmenník sa teplo z odpadového vzduchu vracia späť do objektu,
 čo vedie k úsporám zhruba o 1/3 v porovnaní s vetraním otvorenými oknami

• rieši problémy s radónom

• Investícia do vetracieho systému sa považuje za nevyhnutnú a prirodzenú súčasť zdravého
 a komfortného bývania rovnako ako kvalitný systém kúrenia, a to najmä v nízkoenergetických
 a pasívnych domoch alebo drevostavbách

CCA O 1/3

NIŽŠIA 
SPOTREBA 

TEPLA
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ÚSPORA ENERGIÍ ROČNE
UŠETRÍTE PRIEMERNE O 1/3

SKVELÉ RIEŠENIE PRE ALERGIKOV
peľové a prachové častice zostanú vonku

VZDUCH BEZ PRCHAVÝCH
LÁTOK A RADÓNU

KOMPLETNÝ NÁVRH RIEŠENIA
NA MIERU ÚPLNE ZDARMA

ZDRAVÁ MIKROKLÍMA
v interiéri vyriešte raz a navždy problémy s vlhkosťou, 
pachmi a vydýchaným vzduchom

NEUSTÁLE POCTIVO VYVETRANÉ
24 hodín denne/7 dní v týždni/365 dní v roku

• prostredie s vysokou koncentráciou oxidu uhličitého
• prašné prostredie s požiadavkami na minimalizáciu
 množstva prachových častíc v interiéri (rušné komunikácie)
• prostredie s nadmernou koncentráciou peľu (okraj lesa,
 lúky)
• prostredie s nadmernou hladinou hluku (mestá, objekty
 pri školách, hlučných prevádzkach a pod.)

• nízkoenergetické, pasívne domy
• prostredie s nadmernou hladinou hluku (mestá, hlučné
 prevádzky a pod.)
• rodinné domy, byty a všetky objekty s požiadavkou 
 na čerstvý a zdravý vzduch v interiéri
• všetky drevostavby
• objekty s nadmernou vlhkosťou v interiéri
• objekty s nekvalitne vyhotovenou protiradónovou izoláciou
• zle vetrateľné priestory

 DÔLEŽITÉ
 PRE OBJEKTY:

 VHODNÉ
 PRE PROSTREDIE:
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PREČO
zvoliť vetraciu jednotku
FLUO od V-systém?

• kompletný systém na mieru od návrhu až po realizáciu

• ovládanie priamo na jednotke vďaka prehľadnému ovládaciemu panelu

• ovládanie cez mobilný telefón prostredníctvom centrálnej regulácie iWWT

• integrovaný protiprúdový výmenník na spätné získavanie tepla do interiéru

• pripojiteľné snímače VOC a CO2 a ďalšie interiérové nástenné prvky

• integrovaný snímač vlhkosti na automatické riadenie na základe aktuálnej úrovne relatívnej vlhkosti

• aktívna protimrazová ochrana na prevádzku v zimnom období

• automatický by-pass na čiastočné ochladzovanie domu počas letných nocí

• efektívna fi ltrácia na zachytenie nečistôt

• možný entalpický výmenník

• ľahká výmena a kontrola fi ltrov

• bezproblémová dodatočná inštalácia
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Pozitívne
účinky na zdravie 

a pohodu
človeka

moderné vetracie jednotky
s rekuperáciou tepla

PROSTREDNÍCTVOM
CENTRÁLNEJ 

REGULÁCIE IWWT
•

je možné systém riadeného 
vetrania ovládať aj 

na diaľku

OVLÁDANIE PRIAMO
NA JEDNOTKE
vďaka prehľadnému 
ovládaciemu panelu

INTEGROVANÝ 
PROTIPRÚDOVÝ 
VÝMENNÍK
na spätné získavanie
tepla do interiéru

PRIPOJITEĽNÉ SNÍMAČE
a ďalšie interiérové 
nástenné prvky

INTEGROVANÝ SNÍMAČ 
VLHKOSTI
na automatické riadenie 
na základe aktuálnej 
úrovne relatívnej vlhkosti

AKTÍVNA 
PROTIMRAZOVÁ 
OCHRANA
na prevádzku v zimnom 
období

AUTOMATICKÝ BY-PASS
na čiastočné 
ochladzovanie domu 
počas letných nocí

EFEKTÍVNA FILTRÁCIA
na zachytenie nečistôt

KOMPLETNÝ SYSTÉM NA MIERU OD NÁVRHU
AŽ PO REALIZÁCIU
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Ovládanie kedykoľvek
a kdekoľvek z mobilu

Viac informácií:
Ako vymeniť fi ltre v rekuperačnej jednotke
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ÚSPORA TEPLA A FINANCIÍ
• systém riadeného vetrania dokáže udržať až 96 % tepla, ktoré by sme pri bežnom vetraní
 oknami nenávratne stratili
• v kvalitne zateplených domoch môže systém riadeného vetrania s rekuperáciou tepla usporiť
 cca 30 % potreby tepla na vykurovanie, a to vďaka minimalizácii tepelných strát spôsobených
 vetraním oknami

ZÁRUKA 5 ROKOV
• na pokojný spánok okrem zdravého vzduchu ponúkame na vetracie jednotky záruku 5 rokov

VÝHODY
EKONOMICKÉ

PRAKTICKÉ A PREVÁDZKOVÉ

ZÁRUKA

5 ROKOV

AUTOMATICKÉ, TRVALÉ A RIADENÉ VETRANIE
• prívod čerstvého vzduchu aj odvod znehodnoteného vzduchu je trvalý a automatický
• je možné inštalovať snímače, ktoré zabezpečia vetranie v takej intenzite, aká je práve potrebná
• bez problémov sa teda zabezpečí hygienicky odporúčaná trvalá intenzita vetrania obytných priestorov
• vetranie oknami je možné – ak si budete chcieť otvoriť okno, nášmu systému to v žiadnom prípade
 vadiť nebude

OCHRANA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ VĎAKA OPTIMÁLNEJ VLHKOSTI
• znižuje sa riziko poškodenia stavebných materiálov a konštrukcií vplyvom vlhkosti (kondenzácia vody
 na oknách, nebezpečné plesne)

JEDNODUCHÝ SYSTÉM BEZ ZLOŽITEJ ÚDRŽBY
• systém si okrem pravidelnej výmeny fi ltrov, ktorú zvládnete sami, nevyžaduje žiadnu ďalšiu údržbu
• vďaka svojej jednoduchosti a s využitím základných fyzikálnych zákonov systém nepotrebuje žiadne
 zložité technológie, ktoré by sa mohli v budúcnosti stať zdrojom nežiaducich problémov

 VÝHODY SYSTÉMU RIADENÉHO
 VETRANIA OD SPOLOČNOSTI

  V-SYSTÉM

 NEVÝHODY BEŽNÉHO VETRANIA 
 (OKNAMI, DVERAMI)

MINIMÁLNE TEPELNÉ STRATY
vetranie je trvalé, automatické a optimálne riadené, 
bez zbytočných nákladov – úsporné a ekologické 
riešenie

OPTIMÁLNA ÚROVEŇ CO2 A VLHKOSTI
v interiéri sa automaticky udržiava optimálna úroveň 
CO2 a vlhkosti pomocou snímačov nainštalovaných 
v interiéri

ŠKODLIVINY NA BEZPEČNEJ ÚROVNI
škodliviny v interiéri (napr. radón) sa vďaka neustálemu 
vetraniu udržiavajú na bezpečnej úrovni

TICHÉ PROSTREDIE V INTERIÉRI
tiché prostredie v interiéri bez hluku zvonka (v závislosti 
od vonkajších podmienok)

VETRANIE JE ÚPLNE BEZ PRIEVANU

VETRANIE JE TAKMER NEZÁVISLÉ 
OD OKOLITÝCH PODMIENOK
konkrétne podmienky sú zohľadnené v technickom 
návrhu návrhu

NEKONTROLOVANÝ ÚNIK TEPLA
je nutné pravidelne otvárať okná (najmä v noci počas spánku je 
nereálne docieliť trvale čerstvý vzduch)

ZVÝŠENÁ KONCENTRÁCIA CO2 A VLHKOSTI
používateľ nedokáže včas detegovať zvýšenú koncentráciu 
a vyvetrať

V INTERIÉRI SA KUMULUJÚ ŠKODLIVINY
môžu vznikať koncentrácie, ktoré majú nepriaznivý vplyv 
na ľudské zdravie

HLUK MÔŽE PRENIKAŤ Z EXTERIÉRU
hluk môže prenikať z exteriéru (v závislosti od vonkajších 
podmienok)

PRI VETRANÍ OKNAMI SA OBJAVUJE 
PRIEVAN

VETRANIE VŽDY ZÁVISÍ OD KONKRÉTNYCH 
PODMIENOK
teplotný a tlakový rozdiel medzi vnútorným a vonkajším 
prostredím, možnosť vytvorenia prievanu.
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MÔŽETE

USPORIŤ 
PRIEMERNE 1/3

POTREBY TEPLA

V kvalitne zateplených domoch
môže systém riadeného vetrania 

s rekuperáciou tepla usporiť v porovnaní 
s vetraním oknami priemerne 30 %

potreby tepla na vykurovanie.



400

600

800

1000

1200

1400

22:00 0:00 2:00 4:00 6:00

CO2
[ppm]

čas
[hh:mm]

CO2

hranice 
únavy z CO2

• nepríjemné pocity, podráždenosť, únava,
 strata koncentrácie
• bolesť hlavy, pálenie a podráždenie očí
• nekvalitný spánok (únava po prebudení),
 nespavosť a pod.

 POZITÍVNE ÚČINKY SYSTÉM
 RIADENÉHO VETRANIA

TUŠÍTE, AKO RÝCHLO
SA „VYDÝCHA“ VZDUCH 

POČAS SPÁNKU V BEŽNEJ 
SPÁLNI?

Zmerali sme koncentráciu CO2 v spálni 
s veľkosťou 15 m2, výškou stropu 2,6 m 
a dvomi spiacimi dospelými osobami. 

UŽ CCA PO 2 HOD.

Zabudnite na únavu a nekvalitný spánok z nadmernej
koncentrácie CO2 v interiéri.
Riadené vetranie dokáže myslieť na všetko a udržiavať nízku koncentráciu
oxidu uhličitého v interiéri úplne automaticky.
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VÝHODY
ZDRAVOTNÉ

TABUĽKA KONCENTRÁCIE CO2 VO VNÚTORNOM 
PROSTREDÍ V PPM (parts per milion = počet objemových
jednotiek CO2 v milióne objemových jednotiek vzduchu)

nad 40 000 ppm životu nebezpečný stav aj pri krátkodobom pôsobení

nad 10 000 ppm preukázané zdravotné problémy

nad 5 000 ppm neodporúča sa dlhší pobyt

nad 2 500 ppm otupenosť, únava, možné zdravotné problémy

nad 1 500 ppm zníženie koncentrácie, únava

1 500 ppm max. bezpečná koncentrácia CO2 v interiéri

nad 1 000 ppm sťažnosti na pachy, mierna únava

1 000 ppm max. odporúčaná úroveň CO2 vo vnútorných priestoroch

do 1 000 ppm vyhovujúca kvalita vnútorného prostredia

do 800 ppm vysoká kvalita vnútorného prostredia

350-500 ppm čistý a zdravý vzduch (koncentrácia CO2
vo vonkajšom prostredí)

Vývoj koncentrácie CO2 počas spánku v spálni
bez riadeného vetrania s rekuperáciou tepla
2 osoby/spálňa 15 m2/výška stropu 2,6 m okno 
v polohe ventilácie

Merané prenosným prístrojom na meranie CO2, teploty a vlhkosti vzduchu ROTRONIC CP11.
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 NEGATÍVNE DÔSLEDKY
 VYSOKEJ KONCENTRÁCIE CO2

• optimálna koncentrácia CO2 bez akýchkoľvek
 negatívnych účinkov
• kvalitný spánok bez nutnosti vetrania oknami
• lepšia schopnosť koncentrácie

ČO JE ZDROJOM VLHKOSTI
V INTERIÉRI
K produkcii vlhkosti (vodnej pary) vedú mnohé bežné 
aktivity v domácnosti – najviac v kuchyni (varenie), kúpeľni 
(sprchovanie, kúpele), na toalete, pri upratovaní, sušení bielizne 
a pod.

Zdrojom vlhkosti je aj samotný človek, ďalej kvety, domáci 
miláčikovia a pod.

Udržiavajte si v interiéri optimálnu úroveň vlhkosti – dôležité ako pre ľudské zdravie, 
tak aj pre dom.
Tvoria sa plesne na stenách? Akumuluje sa vlhkosť v stavebných konštrukciách domu? Alebo máte naopak
problém s tzv. suchým vzduchom, ktorý dráždi pri dýchaní? Znamená to, že sa relatívna vlhkosť v interiéri 
nepohybuje v optimálnych medziach, teda medzi 40 % – 60 %, a je potrebné túto situáciu riešiť.

OPTIMÁLNA ÚROVEŇ VLHKOSTI
Ani sucho. Ani vlhko.

 POZITÍVNE ÚČINKY
 SYSTÉMU RIADENÉHO VETRANIA

• odvetranie nadmernej vlhkosti – eliminácia škôd
 na stavebných konštrukciách aj zdravotných problémov
• účinnejšie vysychanie novostavieb
• zdravšie prostredie ideálne pre alergikov

ÚROVEŇ RELATÍVNEJ VLHKOSTI 
V INTERIÉRI A NEGATÍVNE DÔSLEDKY

NAD 60 % nadmerná úroveň vlhkosti
vznik plesní, akumulácia vlhkosti v stavebných 
konštrukciách, zdravotné riziká (alergie)

40-60 % optimálna úroveň vlhkosti
bez negatívnych dôsledkov na ľudské
zdravie aj stavebné konštrukcie

30-40 % akceptovateľná úroveň vlhkosti
pre zimné obdobie

pod 30 % nedostatočná úroveň vlhkosti
negatívny vplyv na respiračný systém človeka
(„suchý vzduch“), nežiaduce zosychanie drevených 
materiálov v stavebných konštrukciách

VIETE, KOĽKO LITROV VODY 
VYPRODUKUJE 4-ČLENNÁ 

RODINA ZA 24 HODÍN?

AŽ 10 LITROV
Postačí na to dýchanie, spánok a úplne bežné 

činnosti v domácnosti, ako je varenie
alebo sprchovanie.
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 NEGATÍVNE ÚČINKY
 NEVHODNEJ ÚROVNE VLHKOSTI

• akumulácia vlhkosti v stavebných konštrukciách, 
 ich poškodenie až úplná deštrukcia (prvotným viditeľným
 znakom sú zarosené okná)
• nebezpečenstvo vzniku alebo rozvinutia alergie, dráždenie
 dých. ciest, respiračné ochorenia (nálety plesní v stenách)
• prípadné náklady na nápravu škôd na dome alebo liečbu
 a farmaká (ušlý zisk v prípade choroby)

PRODUKCIA VLHKOSTI V BYTOCH (ČSN EN 15665)
ZDROJ PRODUKCIA VODNEJ PARY [g.h-1]

pranie / sušenie 1,2 l/h na os.

varenie na plyne 0,35 l/h na os.

sprchovanie 0,3 l/h na os.

obed 0,3 l/h na os.

vodná para – bdelé osoby 0,055 l/h na os.

raňajky 0,05 l/h na os.

vodná para – spiace osoby 0,04 l/h na os



Premýšľali ste niekedy o tom, koľko škodlivých látok vzniká v interiéri 
alebo sa doň dostáva z vonkajšieho prostredia pri bežnom vetraní 
oknami? Pri vetraní otvorenými oknami preniká do objektu veľa 
rušivých faktorov z interiéru.
Najmä vtedy, ak žijeme uprostred rušných mestských aglomerácií, treba tomu venovať pozornosť. 
Nášmu zdraviu škodia aj prchavé látky – tzv. VOC (napr. formaldehydy), ktoré sa vylučujú 
z nového nábytku, kobercov či chémie používanej v domácnosti. Určité negatíva však prináša aj 
bývanie uprostred prírody – najmä alergikov dokáže potrápiť peľ a alergénne častice

z interiéru aj exteriéru – čistý, zdravý vzduch a ticho

ČO JE ZDROJOM ŠKODLIVÍN V INTERIÉRI

• stavebné materiály a vybavenie stavieb – výpary z nábytku, kobercov, lepidlá, nátery

• upratovanie, kúrenie v kozube, oddychové aktivity, osobná hygiena

• škodliviny prenikajúce zvonku vplyvom dopravy, priemyselných zón, polí a pod.

• biologické zdroje – osoby, zvieratá (domáci miláčikovia), iné mikrobiologické faktory

• odvetrávanie nebezpečných látok do exteriéru
• neustále čerstvý a zdravý vzduch bez úniku
 tepla otvorenými oknami
• odvetrávanie škodlivín alebo pachov vylučovaných
 novým nábytkom a inými predmetmi v interiéri
• zdravšie prostredie v domácnosti s domácimi
 miláčikmi
• prevencia zdravotných problémov
• riadené vetranie vám prinesie úľavu od hluku
 a zároveň zachová vysoký komfort vnútorného
 prostredia aj pri zatvorených oknách

 POZITÍVNE ÚČINKY
 SYSTÉMU RIADENÉHO

 VETRANIA
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BEZ ŠKODLIVÍN A HLUKU

 NEGATÍVNE DÔSLEDKY
 PRI ZVÝŠENEJ

 KONCENTRÁCII ŠKODLIVÍN

• potreba častého upratovania
• nepríjemné pocity alebo zdravotné problémy –
 bolesť hlavy, pálenie, podráždenie očí,
 podráždenie slizníc, kýchanie, nebezpečenstvo
 vzniku, alebo rozvoja alergie, sucho v krku,
 chronické ochorenia dýchacích ciest, nespavosť,
 možný rozvoj kardiovaskulárnych a civilizačných
 ochorení
• prípadné náklady na liečbu a farmaká (ušlý zisk
 v prípade choroby)
• obťažujúci hluk, hmyz, zápach, nebezpečenstvo
 vniknutia zlodejov, keď okná zostanú otvorené

Viac informácií:
Požičajte si merač CO2

Patríme ku krajinám s najvyššou koncentráciou radónu v bytoch na svete. Podľa SÚRO, v.v.i.

Patríme ku krajinám s vysokou koncentráciou radónu, často sa tento problém neriešil alebo nebola protiradónová izolácia 
dobre urobená. Riešením tohto závažného problému je riadené vetranie.

Radón je všadeprítomný prírodný rádioaktívny plyn. Vzniká postupnou premenou uránu, ktorý sa v rozličných množstvách 
nachádza vo všetkých materiáloch zemskej kôry. Pri vdychovaní sa zachytáva v dýchacích cestách a ožaruje ich, môže 
spôsobovať vážne ochorenia, ako napr. rakovinu.

• pri vyššej koncentrácii uránu v podloží je potrebné odvetrávanie
• je možné riešiť dodatočnou inštaláciou riadeného vetrania

ODVETRANIE RADÓNU
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V-SYSTÉM MÁ BOHATÉ 
SKÚSENOSTI S INŠTALÁCIAMI 

RIADENÉHO VETRANIA
S REKUPERÁCIOU TEPLA.

Viac informácií:
v-system.sk/realizacia



* s pripojeným senzorom

FLUO XL
pre veľké rodinné domy
• rozsah prietoku (pri tlakovej strate 100 Pa): 80 m3/h – 560 m3/h
• 4 prednastavené rýchlosti
• funkcia nárazového vetrania
• rozmery: 700 mm x 1050 mm x 750 mm
• energetická trieda: A / A+*

FLUO S
pre menšie domy alebo byty
• rozsah prietoku (pri tlakovej strate 100 Pa): 
 50 m3/h – 280 m3/h
• 4 prednastavené rýchlosti
• funkcia nárazového vetrania
• rozmery: 600 mm x 1000 mm x 430 mm
• energetická trieda: A

FLUO XS+
pre malé domy alebo byty
• nástenná jednotka
• rozsah prietoku (pri tlakovej strate 100 Pa): 46 m3/h – 215 m3/h
• 4 prednastavené rýchlosti
• funkcia nárazového vetrania
• rozmery: 595 mm x 698 mm x 315 mm
• energetická trieda: A / A+*

FLUO M
pre štandardné rodinné domy
• rozsah prietoku (pri tlakovej strate 100 Pa):
 50-360 m3/h
• 4 prednastavené rýchlosti
• funkcia nárazového vetrania
• rozmery: 540 mm x 1050 mm x 549 mm
• energetická trieda: A / A+*

FLUO L
pre väčšie rodinné domy
• rozsah prietoku (pri strate 100 Pa): 80 m3/h – 400 m3/h
• 4 prednastavené rýchlosti
• funkcia nárazového vetrania
• rozmery: 700 mm x 1050 mm x 603 mm
• energetická trieda: A / A+*

• na udržiavanie zdravej vlhkosti
• VOC / CO2 - na meranie
 koncentrácie CO2 a udržiavanie
 zdravého vzduchu

SENZORY VLHKOSTI, 
CO2, VOC
kompatibilné
s jednotkami FLUO
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VETRACIE JEDNOTKY PRE BYTY A RODINNÉ DOMY

FLUO ATTIC L pre štandardné domy 
• rozsah prietoku (pri tlakovej strate 100 Pa): 380 m3/h
• 4 prednastavené rýchlosti
• funkcia nárazového vetrania
• rozmery: 1180 mm x 600 mm x 580 mm
• energetická trieda: A / A+*

FLUO ATTIC XL pre veľké domy 
• rozsah prietoku (pri tlakovej strate 100 Pa): 540 m3/h
• 4 prednastavené rýchlosti
• funkcia nárazového vetrania
• rozmery: 1180 mm x 600 mm x 780 mm
• energetická trieda: A / A+*

  PODSTROPNÁ JEDNOTKA S MOŽNOSŤOU INŠTALÁCIE AJ NA STENU

  VETRACIE JEDNOTKY UMIESTNENÉ MIMO VYKUROVANÝCH PRIESTOROV
V prípade, že z nejakého dôvodu nemožno umiestniť jednotku do bežných vykurovaných priestorov, môžeme využiť aj 
priestor nevykurovaný, ako je napr. povala alebo pivnica. Jednotky FLUO ATTIC sa totiž môžu byť vďaka silnejšej 
izolácii prevádzkovať pri teplote až –20 °C.

FLUO FLAT S pre menšie domy alebo byty
• rozsah prietoku (pri tlakovej strate 100 Pa): 70 m3/h – 260 m3/h
• 4 prednastavené rýchlosti
• funkcia nárazového vetrania
• rozmery: 600 mm x 1122 mm x 279 mm
• energetická trieda: A / A+*

FLUO FLAT  XS+ pre menšie domy alebo byty
• rozsah prietoku (pri tlakovej strate 100 Pa): 56 m3/h – 250 m3/h
• 4 prednastavené rýchlosti
• funkcia nárazového vetrania
• rozmery: 590 mm x 1010 mm x 250 mm
• energetická trieda: A / A+*

FLUO LOCAL 01 
• nástenná jednotka
• rozsah prietokov v režime vetrania: 15 / 30 / 50 m3/h
• 3 prednastavené rýchlosti
• spôsob ovládania: káblový ovládač/manuálna clona uzavretia potrubia
• energetická trieda: A

FLUO LOCAL 02 
• nástenná jednotka
• rozsah prietokov v režime vetrania: 15 / 30 / 50 m3/h
• 3 prednastavené rýchlosti
• spôsob ovládania: diaľkový ovládač / WiFi / automatická clona uzavretia potrubia
• energetická trieda: A

  LOKÁLNE JEDNOTKY PRE JEDNOTLIVÉ MIESTNOSTI
Sú určené na riadené vetranie s rekuperáciou tepla jednotlivých miestností bez potreby vzduchotechnických rozvodov.
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* s pripojeným senzorom



EXTERIÉROVÉ MRIEŽKY A STREŠNÉ HLAVICE
• exteriérové zakončovacie prvky slúžia na prívod čerstvého vzduchu zvonku alebo odvod
 znehodnoteného vzduchu z domu von 

FLUO ROOM 01

FLUO ROOM 06

FLUO ROOM 10 FLUO ROOM 11

FLUO FACE  
jednoduché 

fasádne mriežky

FLUO ROOM 03

FLUO ROOM 08

FLUO ROOF 
strešné
hlavice

Fluo ROOF 04
strešné hlavice, 

antracit

Fluo ROOF 04
strešné hlavice, 

tehlová

FLUO FACE 4 
strešné
hlavice

FLUO ROOM 02

FLUO ROOM 07

FLUO TWIN 
združené 

fasádne mriežky

FLUO ROOM 04 FLUO ROOM 05

FLUO ROOM 09

INTERIÉROVÉ MRIEŽKY
• interiérové mriežky (vyústky) sa inštalujú do každej vetranej miestnosti
• pomocou mriežok sa osadzujú stropné alebo stenové boxy na koncoch jednotlivých potrubí
• umiestnenie mriežok môže byť stenové či stropné (príp. podlahové) podľa spôsobu realizácie rozvodov

POHĽADOVÉ PRVKY
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KLIMATIZÁCIA
Klimatizačné jednotky na zaistenie optimálnej teploty
v miestnosti.

Doma aj v práci sa potrebujeme celý rok cítiť príjemne.
Chladiť v lete alebo, naopak, hriať v zime. Či už rekonštruujete terajší dom alebo staviate nový, predstavuje 
klimatizácia riešenie potrieb chladenia aj vykurovania.

Varianty

Vypracovanie

Výkon

Základné
vlastnosti

Rozšírené
vlastnosti

Energetický
štítok chladenia

Energetický
štítok kúrenia

PERFERA

single split a multisplit
do 5 vonkajších jednotiek

3D prúdenie vzduchu fl ash steamer 
(ničí alergény a pachy), tichý režim 

vonkajšej jednotky, zabudované WiFi, 
možnosť centrálneho ovládania, 

senzor pohybu

A++ / A+++

A++ / A+++

COMFORA

single split a multisplit
do 3 vnútorných jednotiek

3D prúdenie vzduchu, strieborný 
fi lter odstraňujúci alergény
do 3 vnútorných jednotiek

A++

A++ / A+++

SENSIRA

single split
do 1 vnútornej jednotky

2 – 5 kW

A++

A+

2 – 5 kW na každú vnútornú jednotku

diaľkové ovládanie, hlasové ovládanie (google, alexa), možnosť WiFi modulu (Daikin Residential controller)

Klimatizácie radu Sensira, Comfora a Perfera dosahujú účinnosť A++, čím znížite spotrebu energie. Sú naplnené chladivom R32, ktoré je 
ekologické. V porovnaní s výrobkami plnenými chladivom R–410A znižuje klimatizácia Sensira vplyv na životné prostredie o 68 %.



ČO JE
elektrické podlahové
vykurovanie

Elektrické podlahové vykurovanie je vysoko komfortný, moderný spôsob vykurovania pasívnych
a nízkoenergetických domov, kde zabezpečuje maximálnu tepelnú pohodu PRE VAŠE POHODLIE

• nízke obstarávacie náklady

• pracuje na princípe veľkoplošného nízkoteplotného vykurovania prostredníctvom odporových
 vykurovacích káblov

• miestnosť sa vyhrieva plochou podlahy (teplo ide „od nôh“) na ideálne vertikálne aj horizontálne
 rozloženie teplôt v miestnosti a na optimálny tepelný komfort postačuje nižšia teplota v interiéri

• technológia sa vyznačuje rýchlou a jednoduchou inštaláciou a veľmi dlhou životnosťou
 porovnateľnou s bežnou elektroinštaláciou v dome – JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA, DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
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KOMPLETNÝ SYSTÉM NA MIERU
efektívne riešenie navrhneme úplne zadarmo, 
dodáme až na miesto inštalácie a zabezpečíme aj 
ďalšie súvisiace služby

MAXIMÁLNE KOMFORTNÉ 
VYKUROVANIE
tepelná pohoda na mieru a bez námahy
pre každého člena domácnosti

PLNE AUTOMATICKÁ REGULÁCIA
dokonale presná, programovateľná regulácia 
každej miestnosti alebo jej časti

NÍZKE OBSTARÁVACIE AJ 
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
cenovo dostupné riešenie s minimálnymi 
prevádzkovými nákladmi a nulovou údržbou

VHODNÉ PRE VŠETKY PODLAHOVÉ 
KRYTINY
vhodné pre dlažbu, vinylové, plávajúce podlahy, 
linoleá, koberce, liate podlahy atď.

NEPRETRŽITE DOSTUPNÝ
ZDROJ ENERGIE
teplo 24 hod denne /7 dní v týždni /
365 dní v roku

• dlažba
• plávajúce podlahové krytiny s tepelným
 odporom ≤ 0,15 m2K/W
 – laminátové plávajúce podlahy
 – odporúčané drevené plávajúce podlahy
 – vinylové plávajúce podlahy
• iné podlahové krytiny volené
 s ohľadom na plošný tepelný výkon
 100 W/m2 – 160 W/m2

• hlavné vykurovanie objektov
 (samostatné – bez nutnosti
 inštalácie ďalších zdrojov kúrenia)
• možnosť kombinácie s iným
 systémom vykurovania (kozubová
 vložka, teplovodné radiátory a pod.)
• doplnkové vykurovanie pre určitú
 plochu podlahy (pred kuchynskou
 linkou, sedacou súpravou, vaňou
 atď.)

• nízkoenergetické domy
• pasívne domy
• drevostavby
• domy aj byty
• rekreačné objekty
• komerčné objekty
• iné objekty s kvalitnou
 tepelnou obálkou

 VHODNÉ
 DO OBJEKTOV:

 VHODNÉ PRE
 PODLAHOVÉ KRYTINY:

 MOŽNOSTI
 POUŽITIA:

PREVERENÁ KVALITA A VEĽMI DLHÁ 
ŽIVOTNOSŤ
SPOĽAHLIVÝ A PREVERENÝ SYSTÉM
• preverený spôsob vykurovania, tisícky spokojných zákazníkov
• funguje spoľahlivo 365 dní v roku
• v dome už nie je potrebný ďalší zdroj energie

VYSOKÁ KVALITA A ŽIVOTNOSŤ POROVNATEĽNÁ S BEŽNOU ELEKTROINŠTALÁCIOU
V DOME
• starostlivo zvolený kvalitný vykurovací kábel má pri správnej inštalácii veľmi dlhú životnosť
• bez rizika porúch vďaka technologicky čistému riešeniu (uloženie káblov v podlahe)
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VYSOKÁ KVALITA A ŽIVOTNOSŤ
maximálna životnosť porovnateľná s bežnou 
elektroinštaláciou v dome



AKÉ VÝHODY PRINÁŠA
elektrická podlahovka používateľovi 

VYSOKÝ KOMFORT POUŽÍVANIA A ŽIADNY PREMÁRNENÝ ČAS
• maximálne pohodlný systém pre každého, kto nechce zbytočne strácať čas
• presná regulácia, ktorú dokáže ovládať každý – stačí niekoľko stlačení tlačidiel na termostate
 alebo kliknutí v aplikácii
• žiadne zložité nastavovanie, žiadna príprava dreva, prikladanie, žiadny čas potrebný na pravidelné
 revízie

POZITÍVNY VPLYV NA ZDRAVIE
• prevencia prechladnutia od podlahy, deti sa môžu bez obáv hrať na zemi
• systém vhodný pre alergikov – dosiahnutie teplôt priaznivých pre ľudský organizmus vedie
 k minimálnemu víreniu prachu
• absolútne bezpečný systém

DOKONALÁ TEPELNÁ POHODA PRE CELÚ RODINU
• príjemné teplo stúpajúce od podlahy – žiadny pocit studených nôh
• teplo sa šíri rovnomerne – žiadne studené miesta v miestnosti, žiadne studené kúty
• v každej miestnosti možnosť individuálneho teplotného režimu, presne v súlade s aktuálnymi
 potrebami každého člena domácnosti
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PREČO
zvoliť podlahovku od V-systém
• ŽIADNE ĎALŠIE PRÍPOJKY
 na vykurovanie elektrinou nepotrebujete žiadne ďalšie prípojky – stačí tá elektrická, ktorú má každý dom

• NÍZKE OBSTARÁVACIE NÁKLADY A RÝCHLA NÁVRATNOSŤ
 v porovnaní s inými spôsobmi vykurovania sú náklady na zaobstaranie elektrického vykurovania veľmi priaznivé

• IDEÁLNE ROZLOŽENIE TEPLÔT V MIESTNOSTI
 podlahové kúrenie zaisťuje rovnomerné rozloženie teplôt v miestnosti – pre príjemný pocit stačí nižšia teplota než pri
 iných spôsoboch vykurovania

• PRE AKÚKOĽVEK PODLAHOVÚ KRYTINU
 systém je vhodný pre všetky krytiny – od dlažby cez vinyl, drevené podlahy až po epoxid

• VEĽMI RÝCHLA MONTÁŽ
 v bežnom rodinnom dome s veľkosťou približne 120 m2 postačia na inštaláciu 1 až 2 dni

• SPOĽAHLIVÝ ZDROJ BEZ RIZIKA PORÚCH
 vykurovacie odporové káble dosahujú približne rovnakú životnosť ako elektroinštalácia v dome, vykurovacie káble
 nezamrznú, nevyhasnú, neprekúria sa, neprasknú ani nevytečú

• TEPLOTA V KAŽDEJ MIESTNOSTI PRESNE PODĽA VÁŠHO ŽELANIA
 zvoľte si v každej miestnosti teplotu podlahy aj priestoru presne podľa želania

• BEZÚDRŽBOVÉ KÚRENIE
 o vykurovacie káble sa vôbec nemusíte starať – nevyžadujú si žiadne revízie ani servis, veľmi dlhá životnosť

• NAJPOHODLNEJŠÍ SPÔSOB VYKUROVANIA
 na vykurovanie stačí stlačiť jedno tlačidlo – nemusíte zháňať drevo, zakurovať v kotle ani prikurovať

• ÚSPORNEJŠIE VYKUROVANIE
 vďaka fotovoltike so solárnou energiou môžete (najmä na jar a jeseň) kúriť ešte lacnejšie

• NÍZKE NÁKLADY NA VYKUROVANIE AJ CELÚ SPOTREBU ELEKTRICKEJ ENERGIE
 plaťte za vykurovanie vo svojom NED/PD každý mesiac čo najmenej – aj vďaka nízkej sadzbe na všetku spotrebu
 elektriny v dome

INTELIGENTNÁ
REGULÁCIA IWWT

=
JEDEN DOM

JEDNA REGULÁCIA

• podlahové vykurovanie
• systém riadeného vetrania
 s rekuperáciou tepla
• vonkajšie ochranné aplikácie
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KOMPONENTY 
elektrického podlahového vykurovania

FIXAČNÉ PRVKY
oceľový pás Grufast 
štandard a príchytky 
kábla do polystyrénu, 
fl exibilné cementové 
alebo montážne lepidlo, 
hliníková páska alebo iné 
prvky podľa vykurovacieho 
prvku

OVLÁDANIE POMOCOU IZBOVÝCH TERMOSTATOV
s farebným dotykovým displejom, jednoduchým ovládaním a možnosťou programovania

SEPARAČNÁ FÓLIA IFOL
špeciálna fólia vhodná aj 
na zaliatie anhydritom

PRVKY REGULÁCIE
teplotný podlahový 
a priestorový snímač

TREO H TOUCH 225
plne kompatibilné s ľubovoľným 

podlahovým snímačom

TREO H TOUCH 226
najväčší farebný dotykový

displej (3,5'')

TREO H WIFI
na reguláciu podlahového kúrenia 

odkiaľkoľvek a kedykoľvek

OVLÁDANIE CEZ 
MOBILNÝ TELEFÓN
prostredníctvom 
centrálnej regulácie 
iWWT

VYKUROVACIE PRVKY
vykurovací kábel fi xovaný
v páse Grufast alebo vykurovacia 
rohož s chráneným prívodom

DILATAČNÝ PÁS
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VARIANTY
elektrického podlahového vykurovania

TENKÉ VYKUROVACIE KÁBLE TO–2U
pre tenkovrstvové podlahové systémy
• podlahové vykurovanie určené do tenkej vrstvy samonivelačnej stierky alebo
 fl exibilného lepidla
• vhodné pre lepený vinyl, linoleum, marmoleum, liate podlahy, drevené podlahy,
 dlažbu aj plávajúce podlahové krytiny (s tepelným odporom ≤ 0,15 m2K/W)
• extrémne tenké vykurovacie káble s rozmermi 2 mm x 3 mm, výkon 50 W – 100 W/m2

VYKUROVACIA ROHOŽ HML V HLINÍKOVEJ KRYCEJ VRSTVE
pre podlahy so suchým zložením
• podlahové vykurovanie pre plávajúce podlahové krytiny
• pre plávajúce podlahové krytiny s tepelným odporom ≤ 0,15 m2K/W
• mechanicky odolné vykurovacie káble kryté z oboch strán vrstvou hliníkovej fólie,
 konštrukčná výška len 2 mm, výkon 80 W/m2

VYKUROVACIA ROHOŽ HM
na rýchly nábeh tepla
• podlahové vykurovanie uložené do tenkej vrstvy fl exibilného lepidla alebo
 samonivelačnej stierky
• vhodné na rekonštrukcie
• vhodné pre dlažbu a plávajúce podlahové krytiny s tepelným odporom ≤ 0,15 m2K/W
• vykurovacie káble fi xované na rohoži, konštrukčná výška 3,5 mm,
 výkon 100/150/160 W/m2

VYKUROVACIE KÁBLE TO–2L/TO–2S
pre liate podlahy
• pre podlahovú konštrukciu zhotovenú mokrým procesom (anhydritový
 cementový poter)
• odolné a spoľahlivé dvojžilové vykurovacie káble s konštrukčnou výškou 10 mm,
 výkon 60 W – 200 W/m2

• vhodné pre lepený vinyl, linoleum, marmoleum, liate podlahy, drevené podlahy,
 dlažbu aj plávajúce podlahové krytiny (s tepelným odporom ≤ 0,15 m2K/W)

RADI VÁM PORADÍME
info@v-system.sk
+421 911 724 083
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TERMOSTATY
na podlahové kúrenie/ovládanie elektrického podlahového vykurovania

VÝHODY NAŠICH 
TERMOSTATOV

• programovateľné termostaty s jednoduchým, intuitívnym
 ovládaním
• farebný dotykový displej a obľúbený nadčasový dizajn
• s podlahovým snímačom a so zabudovaným priestorovým
 snímačom
• široké možnosti nastavenia a naprogramovania –
 týždenný plán kúrenia/ručný režim a ďalšie režimy –
 dovolenka, zosilnenie, komfort, Eco, režim ochrany proti mrazu
• Spĺňajúce požiadavky normy EKODESIGN

TECH. PAR. TREO H TOUCH 226 TREO H WIFI TREO H TOUCH 225
rozmery  (v x š x h) 121 x 80 x 20,5 mm 84 x 84 x 40 mm 84 x 84 x 40 mm

hmotnosť ≤ 300 g ≤ 200 g ≤ 200 g 

inštalačná hĺbka 22,4 mm 22 mm 21,8 mm

dotykový displej

farebný displej

veľkosť displeja 3,5´´, 480 x 320 px, TFT 2´´, 176 x 220 px, TFT 2´´, 176 x 220 px, TFT

princíp regulácie PWM/PI PWM/PI PWM/PI

WiFi ovládanie

zabezpečenia – WPA/WPA2 – 

napájacie napätie 100-240 V AC, 50/60 Hz 100-240 V AC, 50/60 Hz 100-240 V AC, 50/60 Hz

krytie IP 21 IP 21 IP 21

montáž do inštalačnej škatule do inštalačnej škatule do inštalačnej škatule

záložná batéria

ekodesign

český jazyk

spotreba energie

detská poistka

FUNKCIE A REŽIMY

TÝŽDENNÝ 
ČASOVÝ PLÁN

REŽIM 
DOVOLENKA

REŽIM 
KOMFORT

REŽIM 
ZOSILNENIE

REŽIM
ECO

RUČNÝ
REŽIM

OCHARNA 
PROTI MRAZU

TREO H TOUCH 225
plne kompatibilné s ľubovoľným 

podlahovým snímačom

TREO H TOUCH 226
najväčší farebný

dotykový displej (3,5'')

TREO H WIFI
na reguláciu podlahového kúrenia 

odkiaľkoľvek a kedykoľvek
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TREO H WIFI 
• kompletná funkčnosť dotykového termostatu
 TREO H TOUCH 225 doplnená Wi-Fi ovládaním
• ovládanie kedykoľvek a kdekoľvek z mobilu
 (systémy Android i iOS) pomocou aplikácie SWATT®
 (Smart WiFi and Touch Thermostat)
• v prípade výpadku internetového pripojenie možno
 ovládať aj priamo prostredníctvom dotykového
 termostatu v miestnosti
• možnosti nastavenia plánu kúrenia jednotlivo pre každú
 miestnosť (termostat) či zaradenie miestností do zón
 s rovnakým teplotným režimom

APLIKÁCIA SWATT®

na pohodlné ovládanie
• používateľsky príjemné prostredie
• jednoduché spárovanie termostatu s mobilnou aplikáciou pomocou QR kódu
• pripojenie k aplikácii za niekoľko sekúnd
• jednoduché a rýchle ovládanie vďaka detailnému sprievodcovi, ktorý vás krok
 za krokom povedie k úspešnému nastaveniu, spusteniu a bezstarostnej prevádzke
 podlahového kúrenia v celom dome
• možnosť oboznámenia sa s aplikáciou pomocou demoverzie (na stiahnutie
 na Google Pla / App Store)
• v angličtine a ďalších jazykoch

OVLÁDANIE
termostatov elektrického podlahového vykurovania

APLIKÁCIA SWATT®

UMOŽŇUJE

nastaviť, upravovať
a prezerať plán kúrenia

•
zvoliť, zapnúť a nastaviť 

jednotlivé režimy
•

spravovať zóny
(miestnosti združené

pod jednotné ovládanie
podľa rovnakého teplotného 
režimu alebo plánu kúrenia)

•
prezerať detailné informácie 
na monitore spotreby energie

Ovládanie 
kedykoľvek
a kdekoľvek

z mobilu
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ovládanie všetkých dôležitých
technológií v dome

VÝHODY INTELIGENTNEJ REGULÁCIE IWWT
• systém centrálneho ovládania elektrického podlahového vykurovania prostredníctvom riadiacej
 jednotky umiestnenej v rozvádzači

• ovládanie pohodlne odkiaľkoľvek a kedykoľvek, z akéhokoľvek zariadenia s webovým
 prehliadačom a pripojením na internet (mobilný telefón, tablet, PC) bez potreby inštalácie
 mobilnej aplikácie

• 100 % kompatibilita s ľubovoľným vypínačovým dizajnom

• snímanie informácie o podlahovej a priestorovej teplote v miestnosti prostredníctvom
 izbového nástenného prvku

• fl exibilný systém – široké možnosti nastavenia vykurovacích režimov pre každú zónu

• spĺňa požiadavky normy EKODESIGN

EKODESIGN

ZÁRUKA
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REŽIMY KÚRENIA A ĎALŠIE FUNKCIE IWWT
ŠIROKÉ MOŽNOSTI NASTAVENIA REŽIMOV KÚRENIA:
• týždenný plán kúrenia (až 6 udalostí kúrenia na každý deň aj miestnosť)
• ručný režim (bez časového obmedzenia alebo s časovým obmedzením)
• nezámrzný režim
• režim neprítomnosť
• dovolenka

• možnosť robiť zmeny v režimoch kúrenia v rámci celého objektu, zón kúrenia, alebo na úrovni jednej miestnosti
• možnosť kopírovať týždenné plány kúrenia medzi zónami
• možnosť nastavenia individuálnych teplotných limitov
• detailný monitoring priebehu vykurovania
• informácie o spotrebe energie (celková spotreba aj v rámci každej zóny) za posledných 36 mesiacov s možnosťou
 exportu dát (grafi cké znázornenie priebehu podlahových aj priestorových teplôt)
• informácie o vonkajšej teplote, detekcia otvoreného okna s nastaviteľnou citlivosťou
• automatická synchronizácia času
• možnosť zasielania informačných e-mailov o výpadku elektrického prúdu, pri výpadku napájania kompletné obnovenie
 pôvodného nastavenia a režimov kúrenia

Možnosť 
nastavenia až 

pre 16 nezávisle 
regulovaných 

zón/miestností

O iWWT
• riadenie pomocou signálu HDO s možnosťou blokovania vykurovacích okruhov podľa signálu HDO vrátane signalizácie
 aktuálneho stavu

• spoľahlivý káblový prenos dát bez rizika rušenia

• interiérový nástenný prvok so zabudovaným priestorovým teplotným snímačom – jednoduchý, alebo ovládač
 s LCD displejom umožňujúcim navyše základné ovládanie vykurovacieho systému v danej miestnosti

• možnosť aktivácie detského zámku na interiérovom prvku s ovládačom súčasťou systému podlahový teplotný
 snímač

• výber snímačov (podlahový/priestorový) na reguláciu teploty a možnosť nastavenia limitov pre každý snímač a ich
 kalibrácia

• obmedzenie rizika lokálneho prehrievania podlahy podľa ČSN EN 50559 (v rámci každých 60 minút možno nastaviť
 bezpečnostný čas v rozsahu 0 – 20 min, počas ktorej sa kúrenie deaktivuje)

• možnosť zasielania e-mailových upozornení pri chybových stavoch

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
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SÁLAVÉ PANELY 
a ich využitie

• doplnkový zdroj tepla

• veľmi nízka spotreba energie vďaka akumulácii tepla a veľmi presnej regulácii

• akumulácia tepla spôsobuje aj po vypnutí panela dlhotrvajúce sálanie tepla do miestnosti

• vhodné na inštaláciu do kúpeľní na sušenie uterákov, do predsiene na sušenie topánok a pod.
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PREČO ODPORÚČAME
sálavé panely  SLIM
PANELY GLOA MAJÚ VEĽMI NÍZKU 
SPOTREBU ENERGIE VĎAKA AKUMULÁCII 
TEPLA A VEĽMI PRESNEJ REGULÁCII

 SLIM
KÚPEĽŇOVÝ AKUMULAČNÝ PANEL
so sálavou zložkou
• výkon: 500 W
• kompaktná veľkosť: 25 cm x 100 cm, možnosť vertikálnej aj horizontálnej nástennej inštalácie
• hmotnosť: 12,5 kg
• ľahko zabudovateľné do akéhokoľvek interiéru vďaka úzkemu a ultra tenkému dizajnu (len 4 cm)
• jednoduchá regulácia priamo na produkte, vstavaný termostat
• tri varianty dizajnu (biely, biela bridlica, čierna bridlica)
• jednoduchá regulácia priamo na produkte
• 3 teplotné režimy – komfort, eko, plus
• 3 časovače – 20 min / 40 min / 60 min
• biely variant si môžete natrieť, a tak farebne zladiť s interiérom

Ideálne 
na sušenie 

uterákov vďaka 
2 hrazdám 

z nehrdzavejúcej 
ocele.
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VYUŽITIE
moderných konvektorov 
v mnohých variantoch

KEDY PREMÝŠĽAŤ O KONVEKTOROCH
Ak hľadáte stále, celoročné vykurovanie bez zavádzania zložitých technológií. Ide o vhodný 
a jednoduchý spôsob sezónneho alebo len dočasného bývania. Konvektory od spoločnosti V-systém 
môžete použiť aj na rozšírenie systému vykurovania vo svojom dome.

NAJČASTEJŠIE VYUŽITIE
• v moderných obytných aj komerčných interiéroch

• ideálne do rekreačných objektov na zabezpečenie celoročnej obývateľnosti

• v chatách, podkroviach rodinných domov aj moderných loftových bytoch

• vo všetkých typoch miestností od obývacích izieb, kuchýň, kúpeľní až po spálne a detské izby

• v komerčných priestoroch, ako sú kancelárie, recepcie, foyer

Moderné 
konvektory 

s výnimočným 
dizajnom
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CLEA WiFi 
EXKLUZÍVNE SKLENENÉ KONVEKTORY
so špeciálne tvrdeným sklom
• špeciálne tvrdené sklo s povrchom hladkým ako zrkadlo
• bezpečné pre deti a zvieratá – bezpečná max. teplota
• prednej dosky 55 °C, ochrana proti prehriatiu
• rozmer: klasický/nízky
• varianty: biela/čierna
• výkony 400 W – 1 200 W

PREČO ODPORÚČAME

NEO WiFi  a NEO
NOVÁ GENERÁCIA EXKLUZÍVNYCH SKLENENÝCH KONVEKTOROV
víťaz ocenenia „Excellence“
• moderný, elegantný a štíhly dizajn
• bezpečné pre deti a zvieratá – max. teplota povrchu
 75 °C, ochrana proti prehriatiu
• prednej dosky 55 °C, ochrana proti prehriatiu
• rozmer: klasický/nízky
• Wi-Fi variant bielej farby/variant s digitálnym
 termostatom až v 4 farbách
• výkony 250 W – 2000 W

Dizajn
od popredného 
návrhára pre 

automobily SAAB 
Hareide Design 

Norway



ČO JE
fotovoltická elektráreň

PREDĹŽENÁ

ZÁRUKA

• fotovoltická elektráreň (FVE) vyrába univerzálnu elektrickú energiu využiteľnú pre všetky bežné
 spotrebiče v domácnosti, čím významne znižuje náklady na spotrebu domácnosti

• okrem bežnej spotreby umožní aj ohrev teplej úžitkovej vody, napájanie elektrického podlahového
 vykurovania, riadeného vetrania či klimatizácie, prevádzku fi ltrácie bazéna alebo wallbox na dobíjanie
 elektromobilu

• energia sa vyrába zo slnečného žiarenia, ktoré zachytávajú fotovoltické panely umiestnené
 na streche

• systém využíva tzv. fotovoltický jav, pri ktorom sa zo svetelnej energie získava priamou premenou
 energia elektrická

• energia odtiaľ prechádza do striedača (meniča), v ktorom sa jednosmerný prúd premieňa na prúd
 striedavý, ktorý už možno úplne bežne využívať v domácnosti

• systémy vybavené batériou navyše prinášajú možnosť ukladania energie na jej neskoršie využitie
 či režim back-up (záložný zdroj)
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Vedeli ste, že v dnešnej dobe
existuje možnosť tzv. uloženia

do distribučnej siete na neskoršie 
využitie?

MOŽNOSŤ UKLADANIA
DO TZV. VIRTUÁLNEJ BATÉRIE

ROČNÉ POUŽÍVANIE FVE
SYSTÉMU S PRODUKCIOU 

ENERGIE VO VÝŠKE 2,5 MWH/ROK 
ZOHREJE 70 000 L VODY

• zohrejete  70 000 l vody
• 1 750 x sa môžete osprchovať
• 3 500 x vyperiete bielizeň
• uvaríte vodu na 200 000 
 šálok kávy

Najuniverzálnejší
zdroj

energie

Najnižšie
účty za

elektrinu

Zníženie
závislosti
od siete
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VÝBORNÉ ZHODNOTENIE VAŠEJ 
NEHNUTEĽNOSTI
• vďaka FVE značte zvýšite hodnotu svojej nehnuteľnosti
 do budúcnosti

NÁVRATNOSŤ OBSTARÁVACEJ CENY 
PRIBLIŽNE 7 ROKOV
• predstavte si, že hneď ako vyjde slnko, začínate vďaka
 slnečnej energii reálne šetriť svoj rozpočet. Nákupná
 cena sa vám preto zaplatí o niekoľko rokov

NAJUNIVERZÁLNEJŠÍ ZDROJ ENERGIE
• získajte elektrinu využiteľnú pre akýkoľvek spotrebič
 v domácnosti – na ohrev úžitkovej vody, vykurovanie,
 vetranie, chladenie a mnoho ďalšieho

NAJNIŽŠIE ÚČTY ZA ELEKTRINU
• pokryte elektrinou zo slnka veľkú časť spotreby vašej
 domácnosti, a tak ušetrite za dodávky elektriny
 z distribučnej sústavy – 9 mesiacov v roku budete vyrábať
 elektrinu

ZNÍŽENIE ZÁVISLOSTI OD SIETE
• staňte sa vďaka výrobe vlastnej energie čiastočne
 nezávislými od cien energií aj na ich dodávke. A to nielen
 teraz, ale aj v budúcnosti.

PREČO
energiu zo slnka

Využite MOŽNOSTI PREDĹŽENEJ ZÁRUKY



PREČO FOTOVOLTIKU
od spoločnosti V-systém
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• DÔKLADNE SPRACOVANÁ PONUKA: v rámci ponuky
 na mieru detailne analyzujeme súčasnú situáciu a potom
 spracujeme projekt na mieru vašej domácej fotovoltickej
 elektrárni

• SPOLUPRÁCA S OVERENÝMI DODÁVATEĽMI

• PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NA KOMPONENTY: na všetky
 komponenty poskytujeme dlhé záruky. Na FV panely
 25 rokov, na batériové úložiská až 10 rokov, na striedače
 5, 10 a 15 rokov

• PROFESIONALITA: v našom tíme pracujú odborníci
 s dlhoročnými skúsenosťami a pôsobnosťou po celej SR.
 Sú pripravení kedykoľvek pomôcť

• MONTÁŽNE FIRMY: spolupracujeme s montážnymi
 fi rmami, ktoré sami školíme a s ktorými montujeme aj
 v teréne

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE:
budeme vás sprevádzať celým
procesom od ponuky cez PENB

či dotačné poradenstvo po realizáciu
a pripojenie na distribučnú sieť

RIEŠENIE NA MIERU:
vždy vám pripravíme konkrétne

riešenie na mieru. Na základe vašich 
požiadaviek a parametrov vášho domu 
navrhneme najefektívnejšie riešenie

na pokrytie vašej spotreby
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VÝHODY FVE
EKONOMICKÉ
FINANČNÉ VÝHODY
NAJNIŽŠIE ÚČTY ZA ELEKTRINU
• vďaka FVE významne znížite celkové náklady na elektrinu – FVE šetrí rozpočet vždy, keď je možné zachytiť slnečné žiarenie
• Váš dom tak nemusí nakupovať energiu zo siete, jednoducho si ju vyrobíte sami

NÁVRATNOSŤ OBSTARÁVACEJ CENY
• FVE je jedinou technológiou, ktorá vám počas svojho
používania postupne „vracia“ náklady, ktoré do jej zaobstarania vložíte. Návratnosť je približne 7 rokov.

ZHODNOTENIE NEHNUTEĽNOSTI
• technológia domácej fotovoltickej elektrárne dokáže významne navýšiť hodnotu nehnuteľnosti do budúcnosti

NEZÁVISLOSŤ
ZNÍŽENIE ZÁVISLOSTI OD DISTRIBUČNEJ SIETE
• vďaka vlastnej výrobe energie môžete čerpať oveľa menej energie z distribučnej siete – budete oveľa menej závislí od jej
 dodávky
• zníži sa aj vaša závislosť od cien energií v budúcnosti

FUNKČNÁ DOMÁCNOSŤ AJ PRI BLACKOUTE (ZÁLOŽNÝ ZDROJ)
• ak je systém vybavený batériou, dokáže domácnosť v miere stanovenej vopred fungovať aj pri krátkodobom výpadku
 elektriny z distribučnej sústavy
• vďaka batérii je dom schopný čerpať uloženú energiu z batérie pre najdôležitejšie spotrebiče v domácnosti –
 napr. osvetlenie, zabezpečenie komunikácie (WiFi router), chladnička, TV a pod.
• pri režime back-up (záložnom) možno neustále udržiavať istú úroveň záložnej energie – FVE potom funguje ako náhrada
 elektrocentrály

EKOLOGICKÉ
OBNOVITEĽNÝ ZDROJ ENERGIE
• slnečné žiarenie je jedným z najčastejšie využívaných obnoviteľných zdrojov energie
• nachádza úplne prirodzené využitie v domoch s veľmi nízkou alebo nulovou spotrebou energie

EKOLOGICKÝ ZDROJ
• slnko je dostupné zdarma, je ho dostatok a je k dispozícii po väčšinu roka
• energia sa vyrába priamo na mieste spotreby

WALLBOX NA DOBÍJANIE VÁŠHO ELEKTROMOBILU ALEBO HYBRIDU
• ekologická aj ekonomická výhoda
• domáca nástenná nabíjačka napojiteľná na domácu fotovoltickú elektráreň
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NAJPREDÁVANEJŠIE
varianty fotovoltickej elektrárne

Fotovoltiku vždy riešime na mieru individuálnych potrieb zákazníka, ale pre predstavu uvádzame najpredávanejšie 
varianty: 

varianty

na čo sa najviac 
hodí

výkon systému

na ročnú
spotrebu

počet panelov

striedač

batérie

záruka

SOLU AKU MAX

Pre domy s veľkou 
spotrebou,

9,7 kWp

vhodná do domov
so spotrebou
nad 10 MWh

26 panelov
plocha: cca 47 m2

3-fázový systém
back-up v prípade

výpadku elektrického 
prúdu

ÁNO

Základná záruka:
panely 25 rokov*
batérie 10 rokov
striedač 5 rokov

Rozšírená záruka:
striedač + 5 rokov

SOLU AKU IDEAL

Back-up v prípade
výpadku elektrického 

prúdu, najobľúbenejšia

5,63 kWp

vhodná pre domy
so spotrebou približne

9 MWh

15 panelov
plocha: cca 27 m2

3-fázový systém
back-up v prípade

výpadku elektrického 
prúdu

ÁNO

Základná záruka:
panely 25 rokov*
batérie 10 rokov
striedač 5 rokov

Rozšírená záruka:
striedač + 5 rokov

SOLU START 3

Slúži na ohrev vody,
napája tri fázy,
najrýchlejšia
návratnosť

4,5 kWp

domy s priemernou
spotrebou okolo

6 MWh

12 panelov
plocha: cca 21,8 m2

3-fázový systém
na napájanie troch 

rozličných fáz

NIE

Základná záruka:
panely 25 rokov*
striedač 10 rokov

Rozšírená záruka:
striedač + 5 rokov

SOLU START 1

Slúži na ohrev vody,
napája jednu fázu,
najrýchlejšia
návratnosť

3 kWp

domy s malou
spotrebou okolo

4 MWh

8 panelov
plocha: cca 14,5 m2

1-fázový systém
na napájanie solárnou 

energiou len spotrebičov 
zapojených do rovnakej 
fázy, v ktorej je pripojená 

aj FVE

NIE

Základná záruka:
panely 25 rokov*
striedač 10 rokov

Rozšírená záruka:
striedač + 5 rokov

Aktuálne ceny FVE na:
v-system.sk/produkty/fotovoltika

* Výrobca deklaruje po 25 rokoch aspoň 85 % výkonu panelu.



AKO PRACUJE
domáca fotovoltická elektráreň

1  FOTOVOLTICKÉ PANELY na zachytenie a premenu slnečnej energie

• fotovoltické panely premieňajú slnečné (svetelné) žiarenie priamo na elektrickú energiu vo forme
 jednosmerného prúdu
• fotovoltický článok tvorí kryštalický kremík
• veľkosť 1 panela cca od 1750 mm x 1000 mm x 40 mm, hmotnosť od 19 kg
• panely sa spájajú do reťazca (tzv. string) väčšinou 6 – 20 panelov (200 V – 800 V DC)
• treba dať pozor na zatienenie stromami, okolitými domami, stĺpmi a pod., je riešiteľné optimizérmi

2  MENIČ (striedač, inventor) na premenu jednosmerného prúdu

• striedač je „srdcom“ každej solárnej elektrárne – premieňa elektrickú energiu na formu, ktorá je
 bežne využiteľná – na striedavý prúd
• obsahuje ďalšie doplnkové funkcie ako nabíjač batérií, monitoring
• hlavnými parametrami sú prenášaný výkon udávaný v kW a účinnosť
• hmotnosť do 25 kg
• menič by nemal byť vystavený vysokým teplotám, klesá jeho účinnosť

3  BATÉRIOVÉ ÚLOŽISKO na ukladanie prebytku energie a ako back-up pri výpadku distribučnej
 siete:

• batérie umožňujú uloženie solárnej energie vyrobenej počas dňa na jej neskoršie využitie
 (napr. večer)
• najčastejšie sa využívajú batérie na báze lítia
• prevádzková teplota miestnosti, kde sú batérie uložené a kde sa používajú, by nemala klesnúť
 pod 10 °C
• batériové úložisko môže zálohovať dôležité systémy a spotrebiče v domácnosti
• Záloha sa využíva pre kritické spotrebiče, ako napr. podlahové vykurovanie, osvetlenie, chod
 čerpadiel, zabezpečovacie zariadenie, chladnička, pripojenie k internetu a pod.

4  PREPÄŤOVÁ OCHRANA, ISTENIE A REGULÁTOR

• ako každé elektrické zariadenie musí byť aj solárna elektráreň zabezpečená a chránená proti
 rozličným mimoriadnym stavom (prepätie, preťaženie, skrat atď.)
• umiestnenie v technickej miestnosti
• úlohou regulátora na výkonovú reguláciu prebytku je mať energiu vždy na správnom mieste
 a v správnom čase, a tak spotrebovať maximum vyrobenej energie
• úlohou jednotky je mať energiu vždy na správnom mieste a v správnom čase, a tak spotrebovať
 maximum vyrobenej energie
• vďaka tejto jednotke systém vo vhodnom okamihu použije vyrobenú energiu (a jej prebytky)
 napr. na ohrev TUV alebo v lete nasmeruje nadmerné množstvo slnečnej energie do klimatizačnej
 jednotky
• na riadenie využitia energie (a maximalizáciu spotreby vyrobenej energie) sa môžu využívať aj iné
 zariadenia (v závislosti od systému)

5  ZÁSOBNÍK TUV A OSTATNÉ ELEKTRICKÉ SPOTREBIČE

• energiou z FVE možno dotovať všetky elektrické spotrebiče v domácnosti alebo dobíjať elektromobil
• najčastejšie zásobník teplej úžitkovej vody – takmer neoddeliteľná súčasť FVE systému, pretože aj
 v dobre zateplenom dome je ohrev
• TUV nezanedbateľnou položkou v celkovej spotrebe domu, a slnečná energia je schopná značnú
 časť tejto energie dodať
• ďalej elektrické podlahové vykurovanie, vetranie, klimatizácia a ostatné elektrospotrebiče
• priemerná rodina spotrebuje na ohrev teplej vody ročne až 3500 kWh
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6  DISTRIBUČNÁ SÚSTAVA NA DODÁVKY ALEBO PREDAJ ENERGIE

• v prípade, že fotovoltická elektráreň vyrobí viac energie, než dokáže domácnosť spotrebovať, je možné tento prebytok
 predať distribútorovi (napr. v lete počas dovolenky)
• vždy je možné dodať chýbajúcu energiu z distribučnej siete (najmä v zime)
• existuje aj možnosť virtuálnej batérie

domácej fotovoltickej elektrárne

Elektromer
(HDO)

FUNKCIE

5



Prezrite si celý proces od dopytu po inštaláciu. Celým procesom 
vás radi prevedieme a všetko zariadime. Každému sa venujeme 
individuálne a dôkladne vás oboznámime s každým krokom celého 
procesu od dopytu fotovoltiky po vlastnú inštaláciu.

OD DOPYTU
po výrobu vlastnej elektriky

5 KROKOV K ÚSPORÁM
Z FOTOVOLTIKY
Čo všetko V-systém v rámci projektu rieši

KAŽDÉMU
SA VENUJEME 
INDIVIDUÁLNE
A DÔSLEDNE

Oboznámime vás s každým krokom
celého procesu od dopytu fotovoltiky

po vlastnú inštaláciu do takých podrobností,
ako to pre vás bude dôležité.

44

1. krok ORIENTAČNÁ PONUKA
Potom, ako dostaneme dopyt s potrebnými podkladmi,  pripravíme v najkratšom možnom
čase orientačný technický a cenový návrh, v ktorom vezmeme do úvahy informácie,
ktoré sme získali. Ak bude potrebné niektoré informácie spresniť, vopred sa s vami skontaktuje
niektorý z našich technikov.

2. krok OBHLIADKA STAVBY
Následne zatelefonujeme a dohodneme sa na termíne stretnutia na stavbe. Aby bolo technické riešenie presné, treba 
overiť množstvo detailov – napríklad kadiaľ povedú káblové trasy medzi jednotlivými prvkami systému, overiť reálne možnosti 
umiestnenia panelov na streche alebo vyriešiť, kam sa umiestnia konkrétne komponenty (menič, batérie, bojler podľa 
zvolenej veľkosti, istiace prvky a pod.).

3. krok FINÁLNE TECHNICKÉ RIEŠENIE
Teraz už máme všetky informácie potrebné na prípravu technického riešenia priamo na mieru vašej spotrebe 
a ďalším požiadavkám. V tomto detaile je už presne špecifi kované, koľko fotovoltických panelov sa umiestni na streche 
alebo aký striedač je najvhodnejší. Všetko, čo ešte budete chcieť vedieť, vám podrobne vysvetlíme, a ak budete so všetkým 
súhlasiť, pripravíme návrh zmluvy.

4. krok ZMLUVA O DIELO A ŠTART PROJEKTU
Podpisom zmluvy začína celý proces plynúť a my sa môžeme pustiť do práce.

5. krok VLASTNÁ INŠTALÁCIA FOTOVOLTICKEJ ELEKTRÁRNE
Potom sa už s vami dohodneme na termíne montáže fotovoltickej elektrárne. Spracujeme inštalačnú dokumentáciu, 
zabezpečíme všetok materiál aj samotnú montáž. V menších domoch sa inštalácia zvládne za 1 deň, vo väčších 
a zložitejších za 2 a ž 3 dni. Následne sa vykoná povinná revízia.

V tejto
chvíli je
všetko 

nezáväzné.
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ČO SÚ
zimné ochranné aplikácie

• spoľahlivá a účinná prevencia zimných problémov pomocou elektrických vykurovacích káblov
 s reguláciou

• protimrazová ochrana odkvapov a detailov striech

• vyhrievanie vonkajších plôch

• ochrana potrubí a technologické ohrevy

• automatické vyhrievanie – systém spína na základe aktuálnej vonkajšej teploty, prípadne teploty
 a vlhkosti (podľa odporúčaní), monitorovaných pomocou snímačov

• pri správnom návrhu, inštalácii a prevádzkovaní systému automatického vyhrievania sú
 obstarávacie aj prevádzkové náklady na tento systém obyčajne nižšie než prípadné opravy
 poškodených častí strechy alebo náklady na mechanické zásahy v prípade problémov, ktoré
 nastanú

• s ochranou vonkajších plôch úzko súvisí aj zodpovednosť za škody vzniknuté v súvislosti
 s neudržiavaným povrchom komunikácie v majetku fyzickej alebo právnickej osoby
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Prečo premýšľať o ochranných aplikáciách?

• príčinou väčšiny zimných problémov sú vonkajšie okolnosti, ktoré majiteľ objektu nemôže ovplyvniť (zrážky
 a teplotné výkyvy), na vine môže byť aj nedokonalé konštrukčné riešenie (napr. strechy alebo odkvapovej sústavy)

• cez deň sa sneh alebo ľad roztápa a v noci následne voda zamŕza na kritických miestach konštrukcie
 (napr. strechy)/v potrubiach a hydrantoch/vzniká námraza na komunikáciách a pod.

• na zaistenie bezpečnosti je nutné riešiť vzniknuté problémy hneď, čo je v prípade vyšších a horšie prístupných
 striech značne problematické a pri použití horolezeckej techniky alebo montážnej plošiny nebezpečné a fi nančne
 nákladné

VHODNÉ PRE REZIDENČNÉ
AJ KOMERČNÉ OBJEKTY

EKONOMICKÁ PREVÁDZKA
vďaka regulácii na základe vlhkosti a teploty
prevádzkové náklady na najnižšej nevyhnutnej úrovni

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
životnosť káblov približne 30 rokov

PLNE AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA
vďaka presnej regulácii sa nemusíte o nič starať

KOMPLETNÝ NÁVRH RIEŠENIA
NA MIERU ÚPLNE ZDARMA

MAXIMÁLNY KOMFORT
vysoko komfortné riešenie bez zbytočnej námahy

SPOĽAHLIVOSŤ
zimné problémy vás už nezaskočia

BEZPEČNOSŤ
24 hodín denne / 7 dní v týždni/365 dní v roku

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

S (našou) APLIKÁCIOU
ZÁJDEŠ NAJĎALEJ.

BEZPEČNE
A POHODLNE. 

365 DNÍ V ROKU
7 DNÍ V TÝŽDNI
24 HOD. DENNE
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VYUŽITIE 
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VYHRIEVANIE VONKAJŠÍCH PLÔCH
• chodníky, bezbariérové plochy
• vjazdy do garáží, nájazdy a rampy, plochy s veľkým sklonom,
 nepretržité prevádzky (výjazdy záchrannej služby, servisy)
• vonkajšie schody, terasy, balkóny
• odvodňovacie kanáliky a pojazdové koľajnice
• vozovky, parkoviská, vstupné turnikety
• pre všetky typy vonkajších stavebných detailov a povrchov

• zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti povrchov za každého počasia, 24 hodín denne

• účinná náhrada posypových materiálov (soľ), ktoré môžu poškodzovať vonkajšiu dlažbu alebo
 podzemné zdroje vody a pri nízkych teplotách prestávajú pôsobiť

• zaistenie bezbariérovosti komunikácií, šikmých vjazdov do garáží, chodníkov, schodov, bránových
 pojazdov, priedomí, terás či lávok pre chodcov

• spravidla stačí zaistiť úzke pruhy zodpovedajúce potrebám jedného chodca alebo koľaje pre vozidlo

OCHRANA ODKVAPOV A DETAILOV STRIECH
• odkvapové žľaby
• zvody a vpusty
• žľaby a okraje striech
• atiky a vikiere
• svetlíky

• prevencia tvorby cencúľov, zatekania do objektov, poškodenia fasády či samotných žľabov,
 zabezpečenia priechodnosti odtokových ciest

• prevencia ohrozenia okolia objektu (ochrana okoloidúcich pred padajúcim ľadom)

• spravidla nižšie náklady na zaobstaranie aj prevádzku systému než každoročné mechanické
 odstraňovanie problémov či prípadné opravy poškodených častí strechy

elektrických vykurovacích káblov s reguláciou
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OCHRANA POTRUBÍ A TECHNOLOGICKÉ OHREVY
• ZTI rozvody, požiarna voda
• kanalizácie, klimatizačné potrubia
• vodomery, ventily, hydranty, nádoby
• prívody vody k napájačkám
• potrubia v sezónnych objektoch
• priemyselné potrubia

• zabezpečenie vodovodných kohútikov a vodovodných alebo odpadových potrubí v zámrznom prostredí proti
 zamrznutiu (napr. nevykurované garáže, potrubia uložené v zámrznej hĺbke)

• udržiavanie procesných teplôt a prevencia proti zatuhnutiu média v potrubí v priemyselných objektoch

AKO ZÍSKAŤ RIEŠENIE
PRIAMO PRE VÁS?

POŠLITE NÁM SVOJ DOPYT
urobíme obhliadku a zameranie

na mieru vašim potrebám a spracujeme
technické a cenové riešenie.



spoločnosti V-systém elektro s.r.o.
PROFIL

• sme stabilná česká spoločnosť s viac ako 20-ročnými skúsenosťami

• integrujeme technológie pre pasívne a nízkoenergetické domy – od nás dostanete všetko
 na jednom mieste

• máme za sebou stovky inštalácií v RD – podlahové vykurovanie, vetranie, fotovoltika vyhrievania
 vonkajších plôch, odkvapov, potrubí vrátane regulácie

• vyrábame vysokokvalitné produkty a pracujeme na ich vývoji

• máme k dispozícii tím technicko-obchodných poradcov po celej ČR a SR, ktorí sú vám pripravení
 kedykoľvek pomôcť

• navštíviť vás môže aj niektorý z našich skúsených technikov

• ozveme sa vám do 48 hodín s orientačným technickým a cenovým návrhom

• navštívime vás priamo na mieste, kde nás potrebujete – napr. na stavbe

• vždy pripravíme riešenie presne na mieru vašim potrebám

• od nás získate kompletné riešenie na kľúč – od prepracovaného návrhu kompletného systému
 a poradenstva cez dodanie až na stavbu, inštaláciu až po zaregulovanie a prvotné nastavenie

od nás získate 
kompletné 

riešenie na kľúč
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o nákupe
INFORMÁCIE
CENY A ZĽAVY
• ceny sú uvedené v cenníku na www.v-system.sk
• z uvedených spotrebiteľských cien sa obchodným partnerom poskytujú zľavy na základe
 podpísaného Listu obchodných podmienok.

OBJEDNANIE
• zaslanie objednávky cez internetový obchod, e-mailom alebo poštou ORIENTAČNÁ DODACIA
 LEHOTA TOVARU V BEŽNOM MNOŽSTVE (v cenníku označená ako „LEHOTA“)
• tovar expedovaný na druhý deň po objednaní
• informácie o dodaní v našom zákazníckom centre

SPÔSOB DODANIA
• zásielka prepravnou službou dohodnutou dodávateľom (dodanie spravidla do 48 hodín
 po odoslaní tovaru)
• iný spôsob podľa dohody vopred

Ďalšie informácie 
sú uvedené vo 
Všeobecných 
obchodných 
podmienkach.
K dispozícii
na www.v-system.sk 
alebo v zákazníckom 
centre spoločnosti.

Tento materiál 
slúži na získanie 
prehľadu a základné 
oboznámenie so 
sortimentom v ponuke 
V-systém elektro s.r.o.

Zobrazené výrobky 
nemusia vždy 
presne zodpovedať 
skutočnosti.

V-systém elektro 
s.r.o. si vyhradzuje 
právo zmeny údajov 
uvedených v tomto 
materiáli bez 
predchádzajúceho 
upozornenia a zrieka 
sa zodpovednosti 
za prípadné chyby.

Informácie si 
možno vždy overiť 
v zákazníckom centre 
spoločnosti.

V-SYSTÉM ELEKTRO AKO DODÁVATEĽ

• základný sortiment bežne na sklade – skladové položky dodávame do 2 pracovných dní
• spolupracujeme s rozsiahlou sieťou partnerských spoločností a predajní po celej
 ČR a SR (veľkoobchody, maloobchody elektro, inštalatérske centrá, kúpeľňové štúdiá,
 autorizované montážne fi rmy, miestni elektrikári, kúrenári a pod.)
• väčšina našich produktov aj v našom e-shope

eshop.v-system.sk
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Tu nájdete 
odkaz
na e-shop
v-system.sk

Tu nájdete 
informácie
o aktuálnych 
cenách 



Váš dodávateľ

DOHODNIME SA
na schôdzke

SLOVENSKO:  +421 911 347 255 – Tomáš B.
+421 911 724 084 – Ondrej

ZÁPAD: +420 733 313 182 – Petr H.

PRAHA: +420 602 629 205 – Zdeňka

SEVER: +420 702 246 805 – Petr K.

JUH: +420 727 930 079 – Tomáš K.

VÝCHOD: +420 725 465 085 – Zdeněk

SEVERNÁ MORAVA: +420 720 038 864 – Marcela

JUŽNÁ MORAVA:  +420 727 985 459 – Hana

V-systém elektro s.r.o.
  +421 34 772 40 82
  info@v-system.skwww.v-system.sk 


