SOLAMAGIC-TILLBEHÖR

SMART
UTOMHUSVÄRME
LOCKAR KUNDER

PRO-AUTOMATION-SYSTEM
SMART VÄRMEREGLERING

Gör din utomhustid ännu bättre

F

ÅRS GA
R
EM

TI
AN

SOLAMAGIC

F

NTI
RA

Smart utomhusvärme
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SOLAMAGICS INTELLIGENTA
AUTOMATISKA VÄRMESYSTEM
ÖKAR DINA INKOMSTER
Med SOLAMAGICs nya Pro-Auto-

En utomhusservering som värms

så kan du välja att använda rörel-

mation-System® blir SOLAMAGICs

upp med SOLAMAGIC fantastiska

sesensorer, så att värmelamporna

värmelösningar smartare. Det mins-

värmelampor skapar liv omkring din

bara är påslagna där kunderna är.

kar dina driftsutgifter, ökar kund-

ute-servering och sprider en varm,

Det är både bra för miljön och ökar

komforten och din inkomst.

mysig stämning. Det är den bästa

dina inkomster.

reklamen du kan få, och dessutom
En investering i intelligent upp-

lockas nya gäster dit.

värmning av utomhusområdet

Självklart kan du också styra
värmen manuellt. SOLAMAGICs

tjänas oftast igen på mindre än en

SOLAMAGICs Pro-Automation-Sys-

Pro-Automation-System®

månad. SOLAMAGIC-värmelampor

tem® är uppbyggt kring de intelli-

styrs trådlöst och enkelt via

kostar bara 1,33 kr* i timmen. Det är

genta SOLAMAGIC-smartboxarna®

SOLAMAGICs wifi-baserade da-

90 % billigare (och mycket lättare)

som styr SOLAMAGICs värmelam-

torlösning My-hand, de snygga

än gasbaserade utomhusvärmelös-

por. De kan till exempel automatiskt

väggpanelerna eller de smarta och

ningar.

sätta på och stänga av värmen be-

flexibla handhållna fjärrkontrollerna.

roende på luftens temperatur. Eller

* Beräknat för 1400ECO+ PRO.

SOLAMAGIC

Smart utomhusvärme

SNYGG DESIGN –
INGA KABLAR
SOLAMAGICs Pro-Automation-

SOLAMAGICs wifi-baserade My-

System® är baserat på trådlös kom-

hand-system är en annan smart

munikation. Enheterna kommunice-

lösning. Då styrs dina värmelampor

rar utan att sitta ihop med fula kablar.

via smartphone, surfplatta eller dator.
Systemet kan hantera upp till 50

Du kan välja mellan tre olika kon-

grupper av 6 värmelampor.

trollsystem. Den enklaste lösningen
är väggpanelen som har en snygg,

Du kan också välja en av

modern design med en yta i anting-

SOLAMAGICs eleganta, handhållna

en svart eller vitt polyglas.*

fjärrkontroller, som var och en kan
styra upp till sex värmelampor.

* Som extrautrustning med en exklusiv, högglans glasyta eller i borstad metall för en råare look.

SOLAMAGIC ÄR TYSK
INGENJÖRSKONST NÄR
DEN ÄR SOM BÄST
SOLAMAGIC är Nordens största leverantör av värmelösningar
till privatpersoner och företag. I samband med uppvärmning av

För mer information kan du ringa oss på +45 38 414 500
eller skicka e-post till info@solamagic.nu

ig n

· Inn o v a

t io

MADE IN
GERMANY
E

xc

e

t

hjälpa dig att hitta rätt lösning.
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utomhusområden spelar rådgivning en viktig roll, och vi ser fram emot att
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MYCKET MER SOLAMAGIC
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På vår webbplats solamagic.nu kan du läsa mer om SOLAMAGICs ProAutomation-System® och våra tre produktserier SOLAMAGIC BASIC+,
SOLAMAGIC ECO+ PRO och SOLAMAGIC S1+ PREMIUM. Du kan
också få inspiration till hur du kan använda våra värmelampor och läsa
berättelser från andra kunder.

Gör din utomhustid ännu bättre

