SOLAMAGIC® DONKERSTRALER VOOR BESCHUTTE BUITENRUIMTE

SOLAMAGIC® D2

TECHNISCHE GEGEVENS
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Nominale spanning:
Verwarmingsbuis:
Restlicht:
Vermogen:
Kleuren:
Speciale kleur:
Beschermingsgraad:
Aansluiting:
Keurmerk:

230 V
Solastar-AL (NoGlare)
1 lux/kW/m2
2000 W
wit, titanium, nano-antraciet
tegen meerprijs mogelijk
IP 65
stekkerkabel 180 cm
TÜV

Premium donkerstraler met
geïntegreerde regeling

PRODUCTVOORDELEN
+
+
+
+
+
+

Innovatief 'NO GLARE' verwarmingselement
Nieuw snelmontagesysteem
In 3 trappen dimbaar (33% / 66% / 100%)
Led-indicatie voor dimmerstand
Met handzender regelbaar
Bij Bluetooth 4.1 is ook regeling via een app op de tablet
of smartphone mogelijk

De SOLAMAGIC ® D2 is een krachtige, premium donkerstraler
met 2000 W. De donkerstraler is bedoeld voor zowel gebruik in
beschutte buitenruimten als toepassing als bijverwarming in
serres of paviljoens. De D2 is in twee uitvoeringen verkrijgbaar:
als D2 BT met geïntegreerde bluetoothbediening en als D2 ARC
met geïntegreerde draadloze bediening. De D2 BT kan met Bluetooth 4.1 via de app SOLAMAGIC X heatlinks met een smartphone
of tablet en tevens met de BT-handzender bediend en gedimd
worden; bij de D2 ARC kan dit door middel van de draadloze
handzender (afzonderlijk te bestellen).

SOLAMAGIC® DONKERSTRALER VOOR BESCHUTTE BUITENRUIMTE

SOLAMAGIC® D3
PLAFONDINBOUW
Premium donkerstraler met inbouwframe

TECHNISCHE GEGEVENS
>
>
>
>
>
>
>

Nominale spanning:
Verwarmingsbuis:
Restlicht:
Vermogen:
Kleuren:
Beschermingsgraad:
aansluiting:

PRODUCTVOORDELEN

De SOLAMAGIC® D3 plafondinbouwstraler maakt een veilige en
onopvallende installatie van de premium-donkerstraler in uiteenlopende plafondconstructies mogelijk, met name echter in
beschutte buitenruimten en als zoneverwarming in bijv. serres.
De behuizing en de inbouwlijst zijn gemaakt van hoogwaardig
aluminium. Het apparaat is uitgerust met een Solastar-AL verwarmingsbuis die een grote efficiëntie en een zeer lange levensduur (ca. 5000 bedrijfsuren) heeft, en tevens wordt gekenmerkt
door weinig restlicht. In beschutte buitenruimten maken donkerstralers een zeer flexibele toepassing mogelijk en staan ze
garant voor constante, aangename warmtezones.

230 V
Solastar-AL (NoGlare)
1 lux/kW/m2
2000 W
wit, titanium, nano-antraciet
IP 44
40 cm + 180 cm stekkerkabel voor aansluiting van de installatie

+ Nauwelijks restlicht (< 1 Lux) dankzij de innovatieve
'NO GLARE' verwarmingsbuis
+ In plafond integreerbaar
+ 20° draaibaar
+ Ruimtebesparend
+ Maximale warmtestraling naar voren dankzij
innovatief re ectorontwerp
+ Snel warmte met één druk op de knop
+ Eenvoudige installatie

SOLAMAGIC® DONKERSTRALER VOOR BESCHUTTE BUITENRUIMTE

SOLAMAGIC® D3

TECHNISCHE GEGEVENS
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Nominale spanning:
Verwarmingsbuis:
Restlicht:
Vermogen:
Kleuren:
Speciale kleur:
Beschermingsgraad:
Aansluiting:
Keurmerk:

Premium donkerstraler

230 V
Solastar-AL (NoGlare)
1 lux/kW/m2
2000 W
wit, titanium, nano-antraciet
tegen meerprijs mogelijk
IP 44
Stekkerkabel 50 cm
TÜV

PRODUCTVOORDELEN
+
+
+
+

Innovatief 'NO GLARE' verwarmingselement
Nieuw snelmontagesysteem
Geïntegreerd insteeksysteem (Hirschmann)
Modulaire opbouw – uitbreidbaar met draadloze of
bluetooth-dimmer
De SOLAMAGIC® D3 is een krachtige, premium donkestraler met
2000 W. De donkerstraler is bedoeld voor zowel gebruik in beschutte buitenruimten als toepassing als bijverwarming in serres of paviljoens. De D3 kan met de afzonderlijk verkrijgbare dimmer eenvoudig worden bediend en gedimd, afhankelijk van de uitvoering
traploos of in drie stappen (33%/66%/100%).

SOLAMAGIC ® D3 premium donkerstraler
Type
SM-D3-2000-W
SM-D3-2000-T
SM-D3-2000-NA
W: Wit

SOLAMAGIC® dimmodule

KG: R2 | LT: voorraad

Artikelnr.

Vermogen (W)

Breedte (mm)

Hoogte (mm)

Diepte (incl. bevestig.) (mm)

Prijs €

9400014
9400015
9400016

2000
2000
2000

750
750
750

200
200
200

92 (230 mm)
92 (230 mm)
92 (230 mm)

648,30
648,30
648,30

T: Titanium

NA: Nano-antraciet

4-kanaals, draadloze handzender

SOLAMAGIC X heatlinks

SOLAMAGIC® STAND-INFRAROODSTRALERS VOOR BESCHUTTE BUITENRUIMTEN

SOLAMAGIC® Z1
Premium staande infraroodstraler

TECHNISCHE GEGEVENS
>
>
>
>
>
>
>

Nominale spanning:
Verwarmingsbuis:
Restlicht:
Vermogen:
Kleuren:
Beschermingsgraad:
Aansluiting:

230 V
Solastar-AL (NoGlare)
1 lux/kW/m2
1400 W
wit, titanium, nano-antraciet
IP 24
stekkerkabel 250 cm

PRODUCTVOORDELEN
+ Nauwelijks restlicht (< 1 Lux) dankzij de innovatieve
'NO GLARE' verwarmingsbuis
+ Geen opwarmfase
+ Geen spanningspiek dankzij Softstart
+ Intelligente positiesensor activeert noodstop bij omkantelen
+ Flexibele plaatsing
+ Timerfunctie

De SOLAMAGIC ® Z1 is de nieuwe, innovatieve mobiele infraroodstraler die niet alleen aanspreekt door het moderne design, maar
ook door de optimale veiligheid en perfecte warmte. Dankzij
de veiligheidsuitschakeling zodra het apparaat overhelt en de
softstart ter beperking van de inschakelstroom, laat deze infraroodstraler niets te wensen over. De behuizing is gemaakt van
hoogwaardig aluminium en imponeert door het chique design.
De Solastar-AL verwarmingsbuis verenigt bovendien een aangename lichtkleur met een perfect warmtegedrag, bij minimaal
restlicht en een lange levensduur van gemiddeld 5.000 uur. In
beschutte buitenruimten zorgen de Z1 infraroodwarmtestralers
voor uiterst aangename warmtezones en kunnen ze flexibel geplaatst worden. Door de korte golflengte wordt de lucht bijzonder efficiënt doordrongen door de infrarode warmtestraling, gaat
geen warmte verloren door wind en is in vergelijking met gasstralers een grote besparing op de bedrijfskosten gegarandeerd.

ETHERMA INFRAROODSTRALER VOOR BUITENRUIMTEN

ETHERMA SOLID

TECHNISCHE GEGEVENS
>
>
>
>
>
>
>
>

Nominale spanning:
Verwarmingsbuis:
Vermogen:
Kleur behuizing:
Kleur eindkappen:
Aan/uit-schakelaar:
Aansluiting:
Beschermingsgraad:

230 V
infrarood LG
1800 W
zwart geanodiseerd
nano-antraciet
nee
stekkerkabel 180 cm
IP 65

Outdoor-infraroodstraler

PRODUCTVOORDELEN
+
+
+
+
+

Innovatief Low Glare verwarmingselement
Maximale warmtestraling dankzij nieuwe re ector
Snelle warmtereactie
Eenvoudige montage
Voor montage aan het plafond en aan de wand
De ETHERMA SOLID is de gunstige instapvariant voor individuele toepassingen buiten. Het apparaat is uitgerust met een
Low Glare infraroodhalogeenlamp, voor een hoog vermogen in
combinatie met een geringe hoeveelheid rood licht. De behuizing
van hoogwaardig aluminium geeft het toestel een moderne uitstraling en garandeert een lange levensduur.

SOLAMAGIC® PREMIUM INFRAROODSTRALERS VOOR BUITEN

SOLAMAGIC® S1+/ S3
Premium infraroodstraler

TECHNISCHE GEGEVENS INFRAROODSTRALERS S1+ EN S3
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Nominale spanning:
Vermogen:
Verwarmingsbuis S1+:
Verwarmingsbuis S3:
Kleuren:
Speciale kleur:
Beschermingsgraad:
Aansluiting:
Keurmerk:

230 V
1400 – 2500 W*
Solastar-HP
Solastar-G2
wit, titanium, nano-antraciet
tegen meerprijs mogelijk
IP 44
Stekkerkabel 50 cm
TÜV

TECHNISCHE GEGEVENS DIMMER ARC EN BT
SOLAMAGIC® S1+

De nieuwe premium infraroodstraler SOLAMAGIC® S1+ is niet alleen
aantrekkelijk vanwege de verbeterde, niet-verblindende verwarmingsbuis Solastar-HP, maar ook door het eenvoudige snelmontagesysteem en de geïntegreerde inschakelstroombegrenzing (bij
2000 W S1-toestellen). De behuizing is gemaakt van hoogwaardig
aluminium en imponeert door het chique design. De nieuw ontwikkelde Solastar-HP verwarmingsbuis verenigt bovendien een aangenamere lichtkleur met een perfect warmtegedrag, bij minimaal
restlicht en een gemiddelde levensduur van 5.000 uur.
De SOLAMAGIC® S3 is de krachtige outdoor-variant voor gebruik
buitenshuis. Het apparaat is uitgerust met de Solastar G2 verwarmingsbuis.
Met name buiten kunnen infraroodstralers zeer exibel worden
ingezet en zorgen ze voor constante, aangename warmtezones op
balkons, terrassen,enz. Vanwege de korte gol engte wordt de lucht
bijzonder ef ciënt doordrongen door de infrarode warmtestraling,
gaat geen warmte verloren door wind en is in vergelijking met gasstralers een hoge besparing op de bedrijfskosten gegarandeerd.
TIP van ETHERMA:
Op aanvraag en tegen een meerprijs leverbaar met een speciale
zeeluchtbestendige laklaag.

>
>
>
>
>
>
>

Nominale spanning:
Kleuren:
Speciale kleur:
Afmetingen:
Manier van dimmen:
Beschermingsgraad:
Aansluiting:

PRODUCTVOORDELEN
+
+
+
+
+
+

Innovatief Solastar verwarmingselement
Nieuw snelmontagesysteem
Snelspanbeugel voor snelle uitlijning
Softstart bij S1+ 2000 – reduceert de inschakelstroom
Geïntegreerd insteeksysteem (Hirschmann)
Modulaire opbouw – uitbreidbaar met
draadloze of bluetooth dimmer

* Let op: verhoogde inschakelstroom!

Achterzijde S3 T-bevestiging

SOLAMAGIC® S3

230 V
wit, titanium, nano-antraciet
tegen meerprijs mogelijk
115 x 200 x 92 mm
fase-afsnijding
IP 44
stekkerverbinding Hirschmann

Stekkerverbinding S1+ en S3

SOLAMAGIC® PREMIUM INFRAROODSTRALERS VOOR BUITEN

SOLAMAGIC® S2

TECHNISCHE GEGEVENS
>
>
>
>
>
>
>
>

Nominale spanning:
Verwarmingsbuis:
Vermogen:
Kleuren:
Speciale kleur:
Beschermingsgraad:
Aansluiting:
Keurmerk:

230 V
Solastar-G2
2500 W
wit, titanium, nano-antraciet
tegen meerprijs mogelijk
IP 65
stekkerkabel 180 cm
TÜV

Premium infraroodstraler met
geïntegreerde regeling

PRODUCTVOORDELEN
+
+
+
+

Innovatief Solastar verwarmingselement
Nieuw snelmontagesysteem
Met handzender regelbaar
Bij Bluetooth 4.1 is ook regeling via een app op de tablet
of smartphone mogelijk
+ In 3 trappen dimbaar (33% / 66% / 100%)

De nieuwe SOLAMAGIC® S2 is de krachtige outdoor-variant voor
gebruik buitenshuis. In de uitvoering SOLAMAGIC® S2 BT kan
deze premium infraroodstraler met de gratis APP SOLAMAGIC
X heatlinks van SOLAMAGIC® door middel van een smartphone
of tablet via bluetooth bediend worden, en ook met de afzonderlijk verkrijgbare BT-handzender. De bediening is gebruiksvriendelijk en dimmen is mogelijk in drie trappen (33% / 66% /
100%), in de uitvoering SOLAMAGIC® S2 ARC met de draadloze
handzender. Het apparaat is vervaardigd van hoogwaardig aluminium en uitgerust met een Solastar verwarmingsbuis, die een
aangename lichtkleur koppelt aan een beter warmte-effect. De
kortegolfinfraroodstraling doordringt dankzij de korte golflengte
op bijzonder efficiënte en snelle wijze de lucht, en is in het gebruik voordeliger dan gas- en kwartsstralers.

SOLAMAGIC® INFRAROODSTRALER

SOLAMAGIC® ECO+

TECHNISCHE GEGEVENS

Infraroodstraler

>
>
>
>
>
>
>
>

De SOLAMAGIC ® ECO+ verwarmingsstralers kenmerken zich
door een zeer eenvoudige montage en een zeer efficiënte reflector (ECO+), die het verlichte oppervlak optimaliseert. De behuizing is gemaakt van hoogwaardig aluminium en is in drie kleuren
leverbaar. Het apparaat is uitgerust met een IR-halogeenlamp
die een zeer hoge levensduur heeft.

Nominale spanning:
Verwarmingsbuis:
Vermogen:
Kleuren:
Speciale kleur:
Beschermingsgraad:
Aansluiting:
Keurmerk:

230 V
infraroodhalogeenlamp HeLeN
1400 – 2000 W*
wit, titanium, nano-antraciet
tegen meerprijs
IP 24
stekkerkabel 180 cm
TÜV

* Let op: verhoogde inschakelstroom!

SOLAMAGIC ® ECO+ infraroodstraler
Type
SM-1400-W
SM-1400-T
SM-1400-NA
SM-2000 -W
SM-2000-T
SM-2000-NA
W: Wit

KG: R2 | LT: voorraad

Artikelnr.

Vermogen (W)

Breedte (mm)

Hoogte (mm)

Diepte (incl. bevestig.) (mm)

Prijs €

9100000
9100002
9100459
9100100
9100101
9100424

1400
1400
1400
2000
2000
2000

483
483
483
483
483
483

144
144
144
176
176
176

110 (152)
110 (152)
110 (152)
110 (230)
110 (230)
110 (230)

302,50
302,50
302,50
357,30
357,30
357,30

T: Titanium

NA: Nano-antraciet

