Aquecimento por Infra-vermelhos
“SOLAMAGIC”
Mais eficiência e ausência de emissão directa de CO²
Vários aspectos a favor de um mundo saudável! Através da radiação directa, 92% da energia é
convertida em calor e 8% em luz.
A tecnologia de Philips HeLeN torna possível que este radiador seja completamente isento de
ruídos e de cheiros.
Devido ao aquecimento imediato, evitam-se custos desnecessários. Pelo simples pressionar de um
botão, obtém-se um calor directo e eficiente, sem poluir o ar. Se usar electricidade ecológica
também não produzirá emissões indirectas de CO².

Vantagens específicas









Calor saudável imediatamente disponível através de pressionar um botão
A Protecção IP 24 (salpicos de água) torna possível a sua utilização com todas as condições
meteorológicas.
Testado pelo TÜV GS
100% de eficiência energética: 92% da energia converte-se em calor e 8% em luz
Ecológico: sem poluição e sem consumo de oxigénio
Silencioso e inodoro
Não aquece o ar, mas aquece directamente os corpos das pessoas.
Comparando com sistemas de aquecimento congéneres apresenta uma redução de consumo
que pode chegar aos 80%: custa apenas 0,20 €/hora (usando um radiador SOLAMAGIC de 2000
Watt)

Múltiplas aplicações






Casas-de-banho
Jardins de Inverno, estufas
Piscinas e centros de Spas
Terraços e varandas
Guarda-sóis, guarda-ventos,
esplanadas
 Garagens, pavilhões, salas de lazer







Camping
Armazéns e lojas sem aquecimento
Gastronomia
Estaleiros e oficinas
Zoos, recintos de animais,
na agricultura
 e muitas outras aplicações

Tecnologia de Qualidade
O TÜV confirma:
 O invólucro exterior de alumínio à prova de água possibilita a sua utilização ao ar livre durante
todo o ano.
 O reflector especial do Radiador Solamagic possibilita a radiação directa do calor
infravermelho.
 O radiador Solamagic pode ser utilizado ate 5.000 horas sem restrições.
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Variantes do radiador SOLAMAGIC® por Infravermelhos:
A avultada gama de acessórios possibilita um vasto campo de aplicações tanto para o exterior, como para o
interior.

Modelo

Descrição
SOLAMAGIC 1400 W IP24 branco / titan / n-antracite
- sem interruptor
- com interruptor
SOLAMAGIC 2000 W IP24 branco / titan / n-antracite
- sem interruptor
SOLAMAGIC 2000 W IP65 branco / titan / n-antracite
- sem interruptor
SOLAMAGIC 2000 W RC IP24 – Remote Control
- comando de 1 canal
- comando de 5 canais
SOLAMAGIC 2800/4000 IP24 branco / titan / n-antracite
- 2 x 1400 W
- 2 x 2000 W
SOLAMAGIC All in one IP24 branco / titan / n-antracite
- 1400 W
c/ 2 x 25 W lâmpada halogénea

SOLAMAGIC Sundowner IP24
- 2 x 1400 W ref. 9100245
- 4 x 1400 W ref. 9100243
- 2 x 2000 W ref. 9100246
- 4 x 2000 W ref. 9100244
Nano-antracite

SOLAMAGIC Independente IP24 titan
- 1 x 1400 W ref. 9100304
- 2 x 1400 W ref. 9100303

SOLAMAGIC c/suporte para poste IP24
- 1 x 1400 W ref. 9100120 (branco)
- 2 X 1400 W ref. 9100122 (branco)
- 4 x 1400 W ref. 9100124 (branco)
branco / titan

TRIPÉ p/ SOLAMAGIC
Extensível até 3180 mm
Branco / titan / preto
Nano-antracite

Prazo de entrega: 2 - 3 semanas

Outros modelos disponíveis – sob consulta

A eficiência de aquecimento estima-se em:
- uma potência de 1400 W aquece cerca de 12 m²
- uma potência de 2000 W aquece cerca de 16 m²
Esta estimativa pode variar de acordo com o local, as condições climatéricas e as necessidades individuais.
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RADIADOR INFRA-VERMELHO “SMART”

APLICAÇÃO:
Radiador compacto que aquece através de radiação de raios infra-vermelhos, com um
rendimento muito elevado. Devido ao efeito do grande reflector, é usado em locais onde se
pretende um aquecimento rápido. Através do uso de um Stativ pode-se orientar a radiação do
calor conforme se pretenda, incidindo com precisão num determinado local.

VANTAGENS DO PRODUTO:
•
•
•
•

Precisão de incidência do calor
irradiação 92% eficiente
Temperatura 100% controlável
90% do calor nos primeiros segundos

Dados técnicos:
Tensão efectiva:
Rendimento:
Cor:
Protecção:
Conformidade:
Garantia:

TIPO
BHS-08
BHS-13
BHS-15
BHS-20
STATIV

230 V
800 - 2000 W
Branco RAL 9010
IP 20
VDE
2 Anos

POTÊNCIA
800 W
1300 W
1500 W
2000 W
Stativ (suporte) titan / branco

MEDIDAS - mm
310 x 140 x 080
310 x 140 x 080
405 x 140 x 100
405 x 140 x 100
até 3180 mm
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RADIADOR INFRA-VERMELHO “TERM 2000”

A nova tecnologia do infra-vermelho:
TERM 2000 IP67 – A prova de agua!
Para utilização no exterior e interior
Medidas: 60,5 x 9,5 x 12,5 cm
- 1650 W
- 1650 W (-80% luz)
- 2000 W
- 2000 W (-80% luz)
TERM 2000 IP 65 TOWER
- 2 x 2000 W
- 3 x 2000 W
- 4 x 2000 W

TERM 2000 IP24 – Para o interior e áreas cobertas
- 1000 W
- 1500 W
- 1500 W (-80% luz)
- 2000 W
- 2000 W (-80% luz)
Múltiplas aplicações







Terraços e varandas
Jardins de Inverno
Salas de lazer
Camping
Gastronomia e hotelaria
Garagens, oficinas







Armazéns
Hangar
Desporto (Piscinas, campos de golfe)
Igreja
e muitas outras aplicações

Vantagens específicas
 Baixos custos
 Energeticamente económico sem pré-aquecimento
 Sem perda do calor
 Calor directo
 Ecológico: sem poluição e sem consumo de oxigénio
 Silencioso e inodoro
 Sem movimento do ar ou do pó
 Aplicações sem limite
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RADIADOR INFRA-VERMELHOS “CIR”

APLICAÇÃO:
O CIR proporciona-lhe durante todo o ano conforto e bem estar no seu terraço, varanda ou
esplanada.
CIR é igualmente utilizado no aquecimento de determinadas superfícies em oficinas e armazéns.
Este radidor não necessita de nenhuma protecção contra diferenças climáticas (5 anos de garantia
anti-ferrugem).
O CIR, de dimensões reduzidas, devido ao seu design elegante e funcionamente silencioso, passa
despercebido.
Reflectores de alumínio espelhado com resistência máxima anti-corrosão. Caixa cinzenta de
policarbonato, resistente ao calor e as alterações climáticas. Consola regulável para instalação
simples na parede ou no tecto.

VANTAGENS DO PRODUTO:
•
•
•
•

Instalação muito simples
Design elegante
Resistência a mudanças de tempo
Possibilidade de instalação na parede ou no tecto

Watt
CIR-10521
CIR-11021
CIR-11521
ET-ERP

Dados técnicos:
Tensão efectiva:
Rendimento:
Cor:
Protecção:
Conformidade:
Garantia:

Medidas

500
0710x44x94 mm
1000
1250x44x94 mm
1500
1755x44x94 mm
Regulador da potência, Triac, 3600/6400 W, 0-30ºC

230 V
500 - 2000 W
Branco RAL 9002
IP 24
SEMKO, CE konform
2 Anos
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