
SSOOLLAAMMAAGGIICC 1400
DDiieesseerr  SSttrraahhlleerr  iisstt  ddeerr  ppeerrffeekkttee  FFrreeiizzeeiittbbeegglleeiitteerr..  DDeerr  lleeiissttuunnggssooppttii--

mmiieerrttee  SSttrraahhlleerr  kkoommbbiinniieerrtt  hhoohhee  EEffffiizziieennzz  mmiitt  ggrrooßßeerr  VViieellsseeiittiiggkkeeiitt..  DDuurrcchh

ddeenn  ooppttiioonnaalleenn  SSttaattiivv--EEiinnssaattzz  iisstt  eerr  jjeeddeerrzzeeiitt  fflleexxiibbeell  uunndd  mmoobbiill  eeiinnsseettzz--

bbaarr..

Einsatzbereiche

GGaarrtteenn,,  TTeerrrraassssee,,  BBaallkkoonn,,  SScchhiirrmmee,,  MMaarrkkiisseenn

TThhiiss  rraaddiiaattoorr  iiss  tthhee  ppeerrffeecctt  ccoommppaanniioonn  ffoorr  lleeiissuurree  ttiimmee..  TThhee  ppoowweerr--ooppttiimmii--

sseedd  rraaddiiaattoorr  ccoommbbiinneess  bbeesstt  ooff  ccllaassss  eeffffiicciieennccyy  wwiitthh  aammaazziinngg  vveerrssaattiilliittyy..  TThhee

ooppttiioonn ooff  uussiinngg  aa  ttrriippoodd  mmeeaannss  yyoouu  ccaann  uussee  iitt  aatt  aannyy  ttiimmee  iinn  aa  fflleexxiibbllee

wwaayy,,  aanndd  iinn  mmoobbiillee  aapppplliiccaattiioonnss..

Applications

ggaarrddeenn,,  ppaattiioo,,  bbaallccoonnyy,,  ppaarraassoollss,,  aawwnniinnggss



ohne Schalter ||  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

SSOOLLAAMMAAGGIICC  1400 

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

CT

Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  BBeeffeessttiigguunnggssbbüüggeell,,  ooppttiioonnaall  mmiitt  KKiipppp--  ooddeerr

ZZuuggsscchhaalltteerr  eerrhhäällttlliicchh

wwiitthh  mmoouunnttiinngg  bbrraacckkeett,,  ooppttiioonnaall  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh

ttooggggllee  oorr  ppuullll  sswwiittcchh

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
WWaanndd,,  DDeecckkee,,  SSttaattiivv  ||  wwaallll,,  cceeiilliinngg,,  ttrriippoodd

Leistung ||  ccaappaacciittyy
11xx  11440000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2244

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
11880000  mmmm  mmiitt  SScchhuukkoosstteecckkeerr  ||  wwiitthh  SScchhuukkoo  pplluugg

Gewicht ||  wweeiigghhtt
22,,5544  kkgg

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
bbiiss  1122  mm22 ||  uupp  ttoo  1122  mm22

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  mmiitt  BBeeffeessttiigguunnggssbbüüggeell

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  wwiitthh  mmoouunnttiinngg  bbrraacckkeett

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

1. Länge ||  lleennggtthh 444444  mmmm

2. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 448833  mmmm

3. Höhe ||  hheeiigghhtt 111100  mmmm

4. Breite ||  wwiiddtthh 114444  mmmm

5. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 115522  mmmm

6. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee ++//--  3300°°

Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000000022

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000000000

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000445599

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

Kletthalterung ||  vveellccrroo  ttaappee  aattttaacchhmmeenntt

Sprossenhalterung (groß) ||  bbaarr  aattttaacchhmmeenntt  ((bbiigg))  

Sprossenhalterung (klein) ||  bbaarr  aattttaacchhmmeenntt  ((ssmmaallll))  

Befestigungsprofil für Markisen ||  mmoouunnttiinngg  pprrooffiillee  ffoorr  aawwnniinnggss

Stativ ||  ttrriippoodd

LW
CW

3.0 m

2.5 m

2.0 m

1.5 m

63 W/m
2

90 W/m
2

140 W/m
2

250 W/m
2

LW: 2.50 m x CW: 2.10 m

LW: 3.40 m x CW: 2.80 m

LW: 4.20 m x CW: 3.50 m

LW: 5.00 m x CW: 4.20 m

mit Kippschalter ||  wwiitthh  ttooggggllee  sswwiittcchh

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000000033

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000000011

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000446600

mit Zugschalter ||  wwiitthh  ppuullll  sswwiittcchh

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000001155

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000001144

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000446611


