
TTuubboo  rraaddiiaannttee  SSOOLLAAMMAAGGIICC D1

IIll  ttuubboo  rraaddiiaannttee  DD11  ppuuòò  eesssseerree  iimmppiieeggaattoo  iinn  qquuaallssiiaassii  aammbbiieennttee  iinntteerrnnoo
iinn  ccuuii  nnoonn  ssii  ddeessiiddeerraa  uunn''iirrrraaddiiaazziioonnee  vviissiibbiillee  ddeellllaa  lluuccee..  

Campi di impiego
GGiiaarrddiinnii  dd''iinnvveerrnnoo,,  sseerrrree,,  ppoossttaazziioonnii  ddii  llaavvoorroo

EEll  ttuubboo  rraaddiiaannttee  DD11  ppuueeddee  uussaarrssee  eenn  llaass  ppaarrtteess  iinntteerriioorreess  ddoonnddee  nnoo  ssee
rreeqquuiieerree  iirrrraaddiiaacciióónn  lluummiinnoossaa  vviissiibbllee..

Sectores de uso
IInnvveerrnnaaddeerrooss  aaccrriissttaallaaddooss,,  iinnvveerrnnaaddeerrooss,,  ppuueessttooss  ddee  ttrraabbaajjoo

SSOOLLAAMMAAGGIICC  DD11  TTuubbooss  rraaddiiaanntteess



Solamagic D1 – Tubo radiante con regola-
zione + trasmettitore ||  SSoollaammaaggiicc  DD11  ––  TTuubboo
rraaddiiaannttee  ccoonn  rreegguullaacciióónn  yy  eemmiissoorr  mmaannuuaall

TTuubboo  rraaddiiaannttee  SSOOLLAAMMAAGGIICC D1

Dimensioni ||  DDiimmeennssiioonneess

C

1. Lunghezza radiatore ||  LLoonnggiittuudd  lláámmppaarraa  11000000mmmm

1b. Lunghezza scatola di collegamento ||  LLoonnggiittuudd  bbaassttiiddoorr  ddee  ccoonneexxiióónn 110055mmmm

2. Altezza ||  AAllttuurraa  7733mmmm

3. Larghezza ||  AAnncchhoo 114455mmmm

4. Altezza complessiva ||  AAllttuurraa  ggeenneerraall  116600mmmm

5. Campo di inclinazione ||  ZZoonnaa  ddee  vvuueellccoo ++//--  3300°°

Solamagic D1 – Tubo radiante apparecchio di base
||  SSoollaammaaggiicc  DD11  ––  aappaarraattoo  bbaassee  ttuubboo  rraaddiiaannttee

Versione ||  VVeerrssiióónn

CCoonn  ssuuppppoorrttoo  ppeerr  ppaarreettee//ssooffffiittttoo

ccoonn  ssooppoorrttee  mmuurraall  //  ddee  tteecchhoo

Montaggio ||  MMoonnttaajjee
PPaarreettee,,  ssooffffiittttoo||PPaarreedd,,  tteecchhoo

Potenza ||  PPootteenncciiaa
11xx  11000000  WWaatttt||vvaattooiiss

Allacciamento elettrico ||  CCoonneexxiióónn  ddee  ccoorrrriieennttee
223300  VV  //  IIPP  2200  

Cavo di collegamento||  CCaabbllee  ddee  ccoonneexxiióónn
11880000  mmmm  ((ccoonn  ssppiinnaa  SScchhuukkoo))

11880000  mmmm  ((ccoonn  eenncchhuuffee  pprrootteeccttoorr))

Tempo di riscaldamento||  TTiieemmppoo  ddee  ccaalleeffaacccciióónn
CCiirrccaa  2200  mmiinnuuttii||aapprrooxx..  2200  mmiinnuuttooss

Contenuto della confezione |
CCoonntteenniiddoo  ddeell  ppaaqquueettee
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  DD11  mmiitt    WWaanndd--//DDeecckkeennhhaalltteerruunngg

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  DD11  wwiitthh  wwaallll  aanndd  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

Colore ||  CCoolloorr N° art. ||  NN°°  ddee  aarrtt
NNaannoo--aannttrraacciittee ||  NNaannooaannttrraacciittaa 99440000000000

NNaannoo--aannttrraacciittee ||  NNaannooaannttrraacciittaa 99440000000011

Vantaggi ||  VVeennttaajjaass
--  NNeessssuunnaa  lluuccee  vviissiibbiillee

--  PPootteennzzaa  tteerrmmiiccaa  ccoossttaannttee  ppaarrii  aa  11000000  WW,,  nneessssuunnaa  

tteemmppoorriizzzzaazziioonnee  oo  lliimmiittaazziioonnee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  

nneecceessssaarriiaa,,  rriillaasscciioo  uunniiffoorrmmee  ee  ccoossttaannttee  ddeell  ccaalloorree

--  SStteessssaa  ppootteennzzaa  eerrooggaattaa  ddii  uunn  aappppaarreecccchhiioo  

ccoommppaarraabbiillee  aa  11880000  WW

--  PPoossssiibbiilliittàà  ddii  rreeggoollaazziioonnee  mmeeddiiaannttee  iinntteerrrruuttttoorree  

rraaddiioo  aa  33  lliivveellllii  SSoollaammaaggiicc  ccoonn  ttrraassmmeettttiittoorree  aa  44  

ccaannaallii  oo  SS--DDrriivvee  ((nneecceessssaarriioo  ssiisstteemmaa  rraaddiioo  

SSoollaammaaggiicc))

--  PPoossssiibbiilliittàà  ddii  ccoonnttrroollllaarree  ll''aappppaarreecccchhiioo  ddii  bbaassee  ddaall  

tteerrmmoossttaattoo

--  DDiimmeennssiioonnii  ccoommppaattttee

--  ssiinn  lluuzz  vviissiibbllee

--  ppootteenncciiaa  ccaalleeffaaccttoorraa  ccoonnssttaannttee  ddee  11..000000  WW,,  ssiinn  

cciiccllooss  oo  llíímmiitteess  ddee  sseegguurriiddaadd  nneecceessaarriiooss,,  ppoorr  lloo      

ttaannttoo  rreennddiimmiieennttoo  ccaalleeffaaccttoorr  ccoonnssttaannttee

--  PPootteenncciiaa  ccaalloorrííffiiccaa  ssiimmiillaarr  aa  aappaarraattoo  ccoommppaarraabbllee      

ccoonn  11880000  WW

--  RReegguullaacciióónn  mmeeddiiaannttee  iinntteerrrruuppttoorr  rreemmoottoo  ddee  33  

nniivveelleess  ccoonn  uunn  eemmiissoorr  mmaannuuaall  ddee  44  ccaannaalleess  oo  

SS--DDrriivvee  ppoossiibbllee  ((eennllaaccee  eess  ssiisstteemmaa  iinnaalláámmbbrriiccoo  

SSoollaammaaggiicc))

--  AAppaarraattoo  bbaassee  ppuueeddee  uussaarrssee  ccoonn  tteerrmmoossttaattoo  

aammbbiieennttaall

--  DDiimmeennssiioonneess  ccoommppaaccttaass

Regelung ||  RReegguullaacciióónn
3333%%  //  6666%%  //  110000%%  ccoonn  vviissuuaalliizzaacciióónn  ddee  eessttaaddoo  mmeeddiiaannttee  LLEEDD

3333%%  //  6666%%  //  110000%%  ccoonn  vviissuuaalliizzaacciióónn  ddee  eessttaaddoo  mmeeddiiaannttee  LLEEDD

SSOOLLAAMMAAGGIICC  DD11  TTuubbooss  rraaddiiaanntteess

Solamagic D1 – Tubo radiante con regulación
sin emisor manual ||  SSoollaammaaggiicc  DD11  ––  TTuubboo  rraa--
ddiiaannttee  ccoonn  rreegguullaacciióónn  ssiinn  eemmiissoorr  mmaannuuaall

NNaannoo--aannttrraacciittee ||  NNaannooaannttrraacciittaa 99440000000033


