
TEKNISKT DOKUMENT SVERIGE 2021

– IN-CEILING

Gör din utomhustid ännu bättre 

High-end värmelampa för säker, diskret och exklusiv inbyggnad  
i ditt vindskyddade uterum, orangeri, terrass eller altan – massor av 
värme, helt utan besvärande ljus. 

Förpackningen innehåller: 
Värmelampa 

Kabel 1,8 meter fixed,  
med Hirschmann-koppling

Monteringsfläns m/monteringshål
Bruksanvisning 

Dimensioner

– IN-CEILING
SOLAMAGIC 2000

Effekt: 2000 watt 

Kapacitet: Upp till 18 m2 

Teknologi: Solamagics banbrytande  

WAVE®-teknologi. 

Värmeelement: Solamagic HP ZeroGlare®

Reflektor: Solamagic HP silverpläterad, 

assymetrisk reflektor

Glare: <1 lux/kW/m2 

Anslutning: 230 v/50 Hz

Anslutningskabel:  

1800 mm med Hirschmann-koppling  

Säkerhetsklass: SK I 

IP-klassning: IP X4/X5 

Material: Vädertåligt aluminium 

och rostfritt stål

Ytbehandling: Pulverlackering med 

underlag av korrosionsprimer Standard: 

EN-ISO 6270-0 

Godkännanden: Kvalitetskontrolle-

rat/-godkänt av TüV 

Vikt: 10,21 kg 

Installation: För inbyggnad i tak. 

Ampere förbrukning: 8,7 amp v/230 v 

Min. säkring 13 amp, gärna 16 amp 

Allmän teknisk information 

Mer produktinformation på 
www.solamagic.se 

UTAN
LJUS

  Standard Reducerad
  fläns fläns

1a Längd: 746 mm 746 mm
1b Längd, totalt: 900 mm 800 mm
2a Bredd: 215 mm 215 mm
2b Bredd, totalt: 370 mm 250 mm
3a Höjd, synlig 31 mm 31 mm
3b Höjd, 
 bakom takplatta: 82 mm* 82 mm*
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Takmontage – inbyggnad

A1:  Avstånd till värmeområde:  900 mm
A2:  Avstånd till vägg: 350 mm
A3: Inbyggnadshöjd: > 100 mm
 Tjocklek takplatta: 10-25 mm
 Håltagning längd: 850 mm
 Håltagning bredd:  280 mm
Lutningsvinkel:  +/-20°

Rekommenderad 
installationshöjd   1,8-2,5 meter

High-end värmelampa för säker, diskret och exklusiv 
inbyggnad. Den ultimata inbyggnadslösningen.

MONTERING

Garanti

Solamagic AIR+ produkter omfattas av 5 års garanti. Vi åtgärdar skador och defekter utan kostnad om skadan bevisligen orsakats av fa-
brikationsfel och anmälts inom 5 år från leveransdatumet. Garantiåtagandet gäller ej för små och mindre avvikelser från ursprungsskicket 
om dessa ej påverkar apparatens funktion eller om skadorna uppkommer genom onormala miljöförhållande eller icke korrekta drifts-
förhållanden. Garantin omfattar ej heller felaktig användning av apparaten – inklusive felaktig installation eller försummelse av instruktio-
nerna i produktens bruksanvisning. För övrigt hänvisar vi till våra garantivillkor på www.solamagic.se 

Tillbehör

Önskar du att fjärrstyra din AIR+ 2000 In-ceiling har du flera möjligheter:  
•  ARC för reglering via den handhållna ARC-fjärrkontrollen. 
•  BTC för reglering via Solamagics app X heatlinks®, med din smartphone(tillgänglig till iOS och Android). 
•  IO Homecontrol för full integration med andra IO Homecontrol-produkter som tex SOMFY och VELUX. 

Som med alla AIR+-värmelampor, har du med AIR+ 2000 In-ceiling möjlighet att välja till olika egenskaper, så du får en lösning  
som passar dig till 100%. 
•  Flänsen – den synliga delen på takplattan/-inbyggnadsramen – kan anpassas ända ner till 25 mm som tillval. 
•  Och du har naturligtvis möjlighet att beställa din AIR+ 2000 In-ceiling värmelampa i den RAL-färg du önskar  

– för perfekt integration till ditt hus eller terrass. 
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Mer produktinformation på 
www.solamagic.se 


