SOLAMAGIC LISÄVARUSTEET

ÄLYKÄS
ULKOLÄMMITYS
VIEHÄTTÄÄ ASIAKKAITA

PRO-AUTOMATION-SYSTEM
HELPPOA LÄMMÖNSÄÄTÖÄ

Perfecting your valued outdoor leisure time

UU
AK

Älykästä ulkolämmitystä

ODEN T
VU

5

5

U
KU
A

SOLAMAGIC

ODEN T
VU

SOLAMAGICIN ÄLYKKÄÄT
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT
LISÄÄVÄT TUOTTOA
SOLAMAGICin uusi Pro-Automa-

SOLAMAGIC-lämpölampuilla läm-

mukaan. Tai voit käyttää liiketunnis-

tion-System® tekee SOLAMAGICin

mitettävät ulkoalueet ovat vilkkaita

timia, jolloin lämmittimet ovat päällä

lämpöratkaisuista älykkäämpiä. Se

ja viihtyisiä tiloja, jotka myös levit-

vain juuri siellä, missä on asiakkaita.

vähentää käyttökustannuksia ja sa-

tävät lämmintä ja kodikasta tunnel-

SOLAMAGIC on ympäristöystä-

malla lisää asiakasmukavuutta sekä

maa ympäristöönsä. Se on paras

vällinen ratkaisu, joka samalla lisää

tuottoa.

mainos yrityksellesi, joka samalla

tuottoasi.

houkuttelee myös uusia asiakkaita.
Investointi älykkääseen ulkotilaläm-

Toki voit ohjata lämpöä myös

mitykseen maksaa itsensä takai-

SOLAMAGIC Pro-Automation-

manuaalisesti. SOLAMAGIC Pro-

sin useimmiten alle kuukaudessa.

System® on rakennettu älykkäi-

Automation-System® -järjestelmää

SOLAMAGIC-lämmittimien käyttö

den SOLAMAGIC-ohjausyksi-

voidaan ohjata langattomasti ja

maksaa vain 0,27 €* tunnissa. Se

köiden® ympärille, joiden avulla

helposti SOLAMAGICin Wi-Fi-poh-

on 80 % edullisempaa (ja paljon

SOLAMAGIC-lämmittimiä voidaan

jaisen My-hand -ratkaisun, tyylikkäi-

helpompaa) kuin kaasukäyttöisten

ohjata. Niillä voidaan esimerkiksi

den seinäpaneelien tai älykkäiden ja

lämmittimen käyttö.

käynnistää ja sammuttaa lämmitti-

helppokäyttöisten kaukosäätimien

met automaattisesti ulkolämpötilan

avulla.

* Käytettäessä 1400 ECO+PRO -mallia.

SOLAMAGIC

Älykästä ulkolämmitystä

TYYLIKÄS DESIGN
ILMAN JOHTOJA
SOLAMAGIC Pro-Automation-

erittäin toimiva ja käytännöllinen

System® perustuu langattomaan

ratkaisu. Voit ohjata lämmittimiäsi

järjestelmään, jossa laitteet kommu-

älypuhelimella, tabletilla tai tietoko-

nikoivat keskenään ilman hankalia ja

neella. Järjestelmän avulla voidaan

rumia johtoja.

hallita jopa 50 erillistä kuuden lämmittimen ryhmää.

Voit valita kolmesta eri ohjausjärjestelmästä. Yksinkertaisin ratkaisu

Voit myös valita yhden

on tyylikäs seinäpaneeli, modernilla

SOLAMAGICin tyylikkäistä, kannet-

designilla ja joko mustalla tai valkoi-

tavista kaukosäätimistä, joista jo-

sella polyglass-pinnalla.*

kaisella voidaan ohjata jopa kuutta
lämpölamppua.

SOLAMAGICin Wi-Fi-pohjainen
My-hand-järjestelmä on myös

* Lisävarusteena ylellinen, huippukiiltävä lasipinta tai harjattu metalli, mikäli haluat hieman karkeamman ilmeen.

SOLAMAGIC ON
SAKSALAISTA TEKNOLOGIAA
PARHAIMMILLAAN
SOLAMAGIC on Pohjoismaiden suurin lämmitysratkaisujen toimittaja
yksityishenkilöille sekä yrityksille. Ulkotilojen lämmitysratkaisuja
es
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suunniteltaessa, asiantuntemus on tärkeässä roolissa.

MADE IN
GERMANY

lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@solamagic.fi
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Lisätietoja ja neuvontaa saat soittamalla numeroon 010 2799 930 tai
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SAMA LÄMPÖTEHO
90% VÄHEMMÄN
VALOA
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NO-GLARE®
TEKNOLOGIA
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Verkkosivuillamme, osoitteessa solamagic.nu, voit lukea lisää
SOLAMAGICin Pro-Automation-System® -järjestelmästä sekä kolmesta
tuotelinjastamme; SOLAMAGIC BASIC+, SOLAMAGIC ECO+PRO ja
SOLAMAGIC S1+PREMIUM. Voit löytää myös inspiraationlähteen, kuinka
hyödyntää tuotteitamme ja lukea asiakkaidemme tarinoita.

Perfecting your valued outdoor leisure time

