
ZZuubbeehhöörr  Montage/Regelung/Schaltung/Leuchtmittel/Infrarot

DDaass  uummffaasssseennddee  ZZuubbeehhöörr  zzuu  uunnsseerreenn  SSoollaammaaggiicc  WWäärrmmeessttrraahhlleerrnn  uunndd

LLiicchhttssyysstteemmeenn    sscchhaafffftt  vviieell  FFrreeiirraauumm  ffüürr  ddeenn  kkrreeaattiivveenn  EEiinnssaattzz  uunnsseerreerr  PPrroo--

dduukkttee..

TThhee  wwiiddee  rraannggee  ooff  aacccceessssoorriieess  ffoorr  oouurr  SSoollaammaaggiicc  rraaddiiaattoorrss  aanndd  lliigghhttiinngg  

ssyysstteemmss  ggiivveess  yyoouu  pplleennttyy  ooff  ssccooppee  ffoorr  ccrreeaattiivvee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  oouurr  

pprroodduuccttss..

aacccceessssoorriieess  ffoorr  iinnssttaallllaattiioonn//ccoonnttrroolllliinngg//cciirrccuuiitt//iilllluummiinnaattiioonn//iinnffrraarreedd  



Kletthalterung
vveellccrroo  ttaappee  aattttaacchhmmeenntt

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
fflleexxiibbeell  ||  fflleexxiibbllee

Ausführung ||  vveerrssiioonn
ffüürr  RRoohhrree  uunndd  BBaallkkeenn  mmiitt  ØØ  2255  –– 6633  mmmm

ffoorr  ttuubbeess  aanndd  jjooiissttss  wwiitthh  aa  ddiiaammeetteerr  ooff  2255  –– 6633  mmmm    

Befestigungsprofil für Markisen 
mmoouunnttiinngg  pprrooffiillee  ffoorr  aawwnniinnggss

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
MMaarrkkiissee,,  TTrraaggrroohhrr  ||  aawwnniinngg,,  ssuuppppoorrttiinngg  ttuubbee

Ausführung ||  vveerrssiioonn
ffüürr  TTrraaggrroohhrree  mmaaxx..  4411  mmmm  xx  4400  mmmm

ffoorr  ssuuppppoorrttiinngg  ttuubbeess  mmaaxx..  4411  mmmm  xx  4400  mmmm

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

ZZuubbeehhöörr  Montage

SSttrraahhlleerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn ||  hheeaatteerr  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

SSttrraahhlleerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn ||  hheeaatteerr  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

SOLAMAGIC 1400/2000

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
sscchhwwaarrzz ||  bbllaacckk 99110000001166

SOLAMAGIC 1400/2000

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000008855

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000008844

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000447755

aacccceessssoorriieess  ffoorr  iinnssttaallllaattiioonn

C

C

1. Rohrdurchmesser ||  ttuubbee  ddiiaammeetteerr  ØØ  2255  –– 6633  mmmm

2. Abstand Halterung ||  ddiissttaannccee  ooff  bbrraacckkeettss  220000  mmmm

1. Höhe ||  hheeiigghhtt  5555  mmmm

2. Tragrohr Breite ||  ssuuppppoorrttiinngg  ttuubbee  wwiiddtthh 4411  mmmm

3. Tragrohr Höhe ||  ssuuppppoorrttiinngg  ttuubbee  hheeiigghhtt  4400  mmmm

4. Länge ||  lleennggtthh 223300  mmmm

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  BBeeffeessttiigguunnggsspprrooffiill  ||  11xx  mmoouunnttiinngg  pprrooffiillee

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
22xx  KKlleetttthhaalltteerruunngg  ||  22xx  vveellccrroo  ttaappee  aattttaacchhmmeennttss



3-Fuß Stativ ||  ttrriippoodd  33--ffoooott  bbaassee

C

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
fflleexxiibbeell  ||  fflleexxiibbllee

Ausführung ||  vveerrssiioonn
ffüürr  AAnnwweenndduunnggeenn  mmiitt  mmaaxx..  33118800  mmmm  AAuusszzuugghhööhhee

ffoorr  aapppplliiccaattiioonnss  wwiitthh  aann  eexxtteennssiioonn  ooff  mmaaxx..  33118800  mmmm

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSttaattiivv  ||  11xx  ttrriippoodd  

SOLAMAGIC 1400/2000/IP65/RCStativ mit Sockel ||  ttrriippoodd  wwiitthh  bbaassee

C

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
fflleexxiibbeell  ||  fflleexxiibbllee

Ausführung ||  vveerrssiioonn
ffüürr  AAnnwweenndduunnggeenn  mmiitt  mmaaxx..  22220000  mmmm  AAuusszzuugghhööhhee

ffoorr  aapppplliiccaattiioonnss  wwiitthh  aann  eexxtteennssiioonn  ooff  mmaaxx..  22220000  mmmm

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSttaattiivv  ||  11xx  ttrriippoodd

ZZuubbeehhöörr  Montage

SSttrraahhlleerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn ||  hheeaatteerr  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

SSttrraahhlleerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn ||  hheeaatteerr  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

SOLAMAGIC 1400/2000/IP65/RC

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000228888

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000339966

nnaannoo--aanntthhrraazziitt ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000443311

sscchhwwaarrzz  ||  bbllaacckk 99110000228877

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000550033

wweeiißß ||  wwhhiittee 99110000550044

nnaannoo--aanntthhrraazziitt ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000550055

aacccceessssoorriieess  ffoorr  iinnssttaallllaattiioonn

3-Fuß Stativ für 2 Strahler
ttrriippoodd  33--ffoooott  bbaassee  ffoorr  22  hheeaatteerrss

CMontage ||  iinnssttaallllaattiioonn
fflleexxiibbeell  ||  fflleexxiibbllee

Ausführung ||  vveerrssiioonn
ffüürr  AAnnwweenndduunnggeenn  mmiitt  mmaaxx..  33118800  mmmm  AAuusszzuugghhööhhee

ffoorr  aapppplliiccaattiioonnss  wwiitthh  aann  eexxtteennssiioonn  ooff  mmaaxx..  33118800  mmmm

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSttaattiivv  ||  11xx  ttrriippoodd  

SSttrraahhlleerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn ||  hheeaatteerr  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

2x SOLAMAGIC 1400/2000/IP65/RC

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000334455

sscchhwwaarrzz  ||  bbllaacckk 99110000334444

1. Standbreite ||  ssttaannccee  wwiiddtthh mmaaxx..  11220000  mmmm

2. Auszughöhe ||  eexxtteennssiioonn mmaaxx..  33118800  mmmm

3. Breite ||  wwiiddtthh  448800  mmmm

1. Standbreite ||  ssttaannccee  wwiiddtthh mmaaxx..  11220000  mmmm

2. Auszughöhe ||  eexxtteennssiioonn mmaaxx..33118800  mmmm

3. Breite ||  wwiiddtthh  11220000  mmmm

1. Standbreite ||  ssttaannccee  wwiiddtthh ØØ  335500 mmmm

2. Auszughöhe ||  eexxtteennssiioonn mmaaxx..  22220000  mmmm

3. Standfußhöhe ||  hheeiigghhtt  bbaassee 5555  mmmm

Gewicht ||  wweeiigghhtt
1155  KKgg

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee



TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

Klapphalterung ||  aawwnniinngg  bbrraacckkeett

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
MMaarrkkiissee  ||  aawwnniinngg

Kipphalterung ||  ttiillttiinngg  bbrraacckkeett

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
WWaanndd,,  DDeecckkee,,  MMaarrkkiissee  ||  wwaallll,,  cceeiilliinngg,,  aawwnniinngg

Kombihalterung ||  ccoommbbii  bbrraacckkeett

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
DDeecckkee,,  MMaarrkkiissee  ||  cceeiilliinngg,,  aawwnniinngg

Ausführung ||  vveerrssiioonn
mmiitt  GGeelleennkk,,  3300°°  kkiippppbbaarr

wwiitthh  jjooiinntt,,  3300°°  ttiillttaabbllee

Ausführung ||  vveerrssiioonn
3300°°  sscchhwweennkkbbaarr ||  3300°°  ppiivvoottaabbllee

Ausführung ||  vveerrssiioonn
3300°°  sscchhwweennkkbbaarr ||  3300°°  ppiivvoottaabbllee

C

C

C

Wand-/Deckenhalterung  
wwaallll  aanndd  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett

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

Ausführung ||  vveerrssiioonn
3300°°  sscchhwweennkkbbaarr ||  3300°°  ppiivvoottaabbllee

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  WWaanndd--//  DDeecckkeennhhaalltteerruunngg  ||  11xx  wwaallll  aanndd  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett

C

ZZuubbeehhöörr  Montage

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  KKllaapppphhaalltteerruunngg  ||  11xx  aawwnniinngg  bbrraacckkeett

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  KKiipppphhaalltteerruunngg  ||  11xx  ttiillttiinngg  bbrraacckkeett

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  KKoommbbiihhaalltteerruunngg  ||  11xx  ccoommbbii  bbrraacckkeett

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000008888

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000008877

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000447788

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
cchhrroomm ||  cchhrroommee 99110000008899

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000335566

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000335577

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000335588

SOLAMAGIC 2000/Wärme-Licht 2000/Licht-

bord/1400 Kompakt/All in one/Wärme-Licht 1400

SSOOLLAAMMAAGGIICC  22000000//hheeaatt--lliigghhtt  22000000//lliigghhttppaa--

nneell//11440000  ccoommppaacctt//AAllll  iinn  oonnee//  WWäärrmmee--LLiicchhtt  11440000

Lichtbord ||  lliigghhttppaanneell

SOLAMAGIC 1400/Lichtbord/

Wärme-Licht 1400/2000

SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000//lliigghhttppaanneell//

hheeaatt--lliigghhtt  11440000//22000000

SOLAMAGIC 2000 Wärme-Licht/

Wärme-Licht-Sound 2000/Lichtboard

SSOOLLAAMMAAGGIICC  22000000  hheeaatt--lliigghhtt//

hheeaatt--lliigghhtt--ssoouunndd  22000000//LLiigghhtt  ppaanneell

aacccceessssoorriieess  ffoorr  iinnssttaallllaattiioonn

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

nnaattuurr  eellooxxiieerrtt ||  nnaattuurree  aannooddiizzeedd 99110000449944

1. Höhe ||  hheeiigghhtt 7766  mmmm

2. Durchmesser ||  ddiiaammeetteerr ØØ  3344  mmmm

3. Durchmesser||  ddiiaammeetteerr ØØ  2200  mmmm

1. Höhe ||  hheeiigghhtt 8877  mmmm

2. Tragrohr ||  ssuuppppoorrttiinngg  ttuubbee mmaaxx..  4400xx  4400  mmmm

1. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 115555  mmmm

2. Tragrohr ||  ssuuppppoorrttiinngg  ttuubbee mmaaxx..  4400xx  4400 mmmm

3. Höhe ||  hheeiigghhtt 113311  mmmm

1. Höhe ||  hheeiigghhtt 8877  mmmm

2. Breite ||  wwiiddtthh 8800  mmmm



TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

ZZuubbeehhöörr  Montage

Sprossenhalterung (klein)
bbaarr  aattttaacchhmmeenntt  ((ssmmaallll))

Sprossenhalterung (groß)
bbaarr  aattttaacchhmmeenntt  ((bbiigg))

Ausführung ||  vveerrssiioonn
ffüürr  SScchhiirrmmsspprroosssseenn  3300  –– 4400  mmmm  xx  2200  mmmm  

ffoorr  ppaarraassooll  bbaarrss  3300  –– 4400  mmmm  xx  2200  mmmm

Ausführung ||  vveerrssiioonn
ffüürr  MMaarrkkiisseennttrraaggrroohhrr  4400  mmmm  xx  4400  mmmm  ooddeerr

ffüürr  MMaarrkkiisseenn  uunndd  SScchhiirrmmee  4400  mmmm  xx  2200  –– 4400  mmmm

ggeeeeiiggnneett  ffüürr  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  uunndd  22000000

ffoorr  aawwnniinngg  ssuuppppoorrttiinngg  ttuubbeess  4400  mmmm  xx  4400  mmmm  oorr

aawwnniinnggss  aanndd  ppaarraassoollss  4400  mmmm  xx  2200  --  3300  mmmm  ssuuiittaabbllee

ffoorr  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  aanndd  22000000

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
SScchhiirrmm,,  MMaarrkkiissee  ||  ppaarraassooll,,  aawwnniinngg

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
SScchhiirrmm  ||  ppaarraassooll

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSpprroosssseennhhaalltteerruunngg  ||  11xx  bbaarr  aattttaacchhmmeenntt

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSpprroosssseennhhaalltteerruunngg  ||  11xx  bbaarr  aattttaacchhmmeenntt

SSttrraahhlleerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn ||  hheeaatteerr  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

SSttrraahhlleerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn ||  hheeaatteerr  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

SOLAMAGIC 1400/2000/ 40 mm x 40 mm

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000006688

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000006699

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000447722

SOLAMAGIC 1400/2000/ 40 mm x 20 – 40 mm

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000007722

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000007733

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000447733

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000001122

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000001133

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000447744

SOLAMAGIC 1400/2000

aacccceessssoorriieess  ffoorr  iinnssttaallllaattiioonn

1. Höhe ||  hheeiigghhtt 3300  –– 4400  mmmm

2. Breite ||  wwiiddtthh 2200  mmmm

3. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 9900  mmmm

1. Höhe ||  hheeiigghhtt 4400  mmmm

2. Breite ||  wwiiddtthh 2200  –– 4400  mmmm

3. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 115500  mmmm

C

C

Tragrohrhalterung 
ssuuppppoorrttiinngg  ttuubbee  aattttaacchheemmeenntt

Ausführung ||  vveerrssiioonn
ffüürr  MMaarrkkiisseennttrraaggrroohhrr  4400  xx  4400  mmmm

ffoorr  aawwnniinngg  ssuuppppoorrttiinngg  ttuubbeess  4400  xx  4400  mmmm

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
MMaarrkkiissee  ||  aawwnniinngg

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  TTrraaggrroohhrrhhaalltteerruunngg  ||  11xx  ssuuppppoorrttiinngg  ttuubbee  aattttaacchhmmeenntt

SSttrraahhlleerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn ||  hheeaatteerr  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000660088

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000559933

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000660099

SOLAMAGIC 1400 Kompakt/2000/All in one/ 

2800 Licht-Wärme/4000 Licht-Wärme-Sound/

2000+4000 Wärme-Sound/Lichtbord 

SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  ccoommppaacctt//22000000//AAllll  iinn  oonnee//  

22880000  lliigghhtt--hheeaatt//44000000  lliigghhtt--hheeaatt--ssoouunndd//  

22000000++44000000  hheeaatt--ssoouunndd//lliigghhtt  ppaanneell

1. Höhe ||  hheeiigghhtt 4400  mmmm

2. Breite ||  wwiiddtthh 110044  mmmm

3. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 224400  mmmm
C



Deckeneinbaurahmen 
ffrraammee  ffoorr  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

C

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
DDeecckkeenneeiinnbbaauu  ||  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

Ausführung ||  vveerrssiioonn
eerrhhäällttlliicchh  ffüürr  SSOOLLAAMMAAGGIICC  550000//11000000//11440000  uunndd  22000000

aavvaaiillaabbllee  ffoorr  SSOOLLAAMMAAGGIICC  550000//11000000//11440000  aanndd  22000000  

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  EEiinnbbaauurraahhmmeenn  ||  11xx  iinn--cceeiilliinngg  ffrraammee

SSttrraahhlleerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn ||  hheeaatteerr  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

SOLAMAGIC 500

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000550011

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000550000

SOLAMAGIC 1400/2000

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000226688

wweeiißß  ||  wwhhiittee 991100002266991. Breite||  wwiiddtthh

500 Watt ||  wwaattttss 221144  mmmm  

1000 Watt ||  wwaattttss 331144  mmmm

1400/2000 Watt ||  wwaattttss 332255  mmmm

2. Länge ||  lleennggtthh

500 Watt ||  wwaattttss  448866  mmmm      

1000 Watt ||  wwaattttss 669966  mmmm

1400/2000 Watt ||  wwaattttss 669900  mmmm

3. Einbautiefe || iinnssttaallllaattiioonn  ddeepptthh

500 Watt ||  wwaattttss mmiinn..  220000  mmmm

1000/1400 Watt ||  wwaattttss mmiinn..  335500  mmmm

2000 Watt ||  wwaattttss mmiinn..  445500  mmmm

SOLAMAGIC 1000

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000551100

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000551111

4. Ausschnitt Länge ||  ccuuttoouutt  lleennggtthh

500 Watt ||  wwaattttss 442255  mmmm

1000/1400/2000 Watt ||  wwaattttss 665500  mmmm

5. Ausschnitt Breite ||  ccuuttoouutt  wwiiddtthh

500 Watt ||  wwaattttss 220000  mmmm

1000/1400/2000 Watt ||  wwaattttss 330000  mmmm

ZZuubbeehhöörr  Montage
aacccceessssoorriieess  ffoorr  iinnssttaallllaattiioonn

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee



TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggeeTTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

RReegguulliieerreenn  SSiiee  bbeeqquueemm  aauuss  ddeerr  FFeerrnnee  IIhhrreenn  SSoollaammaaggiicc  IInnffrraarroottssttrraahhlleerr  ooddeerr  uunnsseerree

LLiicchhttssyysstteemmee  uunndd  pprrooffiittiieerreenn  SSiiee  vvoonn  ddeemm  KKoommffoorrtt  ddeerr  FFuunnkk--TTeecchhnnoollooggiiee..

ZZuussaattzziinnffoorrmmaattiioonn Funkregelung und Schaltung
AAddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  rreemmoottee  ccoonnttrrooll  aanndd  sswwiittcchhiinngg  pprroocceedduurreess

Funk Ein-/ Ausschalter

DDeerr  FFuunnkk  EEiinn--//AAuusssscchhaalltteerr  iisstt  eeiinn  FFuunnkkeemmppffäännggeerr  ffüürr  ddiiee  AAnnsstteeuueerruunngg

eeiinneess  eelleekkttrriisscchheenn  VVeerrbbrraauucchheerrss  ((zz..  BB..  HHeeiizzuunnggss--  ooddeerr  LLiicchhttssyysstteemmee))

mmiitt  eeiinneerr  AAnnsscchhlluusssslleeiissttuunngg  bbiiss  22000000  WWaatttt..

SSppeezziieellll  eelleekkttrriisscchhee  VVeerrbbrraauucchheerr  mmiitt  hhoohheenn  EEiinnsscchhaallttssttrröömmeenn  --  wwiiee

HHaallooggeenn--IInnffrraarroott--HHeeiizzssttrraahhlleerr  kköönnnneenn  mmiitt  ddeemm  FFuunnkk  EEiinn--//AAuusssscchhaalltteerr

ppeerr  FFuunnkkhhaannddsseennddeerr  eeiinn--  uunndd  aauussggeesscchhaalltteett  wweerrddeenn..

rreemmoottee  OOnn//  OOffff  sswwiittcchh

EExxtteerrnneerr  FFuunnkkeemmppffäännggeerr  zzuumm  DDiimmmmeenn  uunndd  SScchhaalltteenn..  KKoommffoorrttaabbllee

BBeeddiieennuunngg  mmiitt  eeiinneemm  FFuunnkkhhaannddsseennddeerr::  LLiicchhtt  eeiinnsscchhaalltteenn,,  aauusssscchhaall--

tteenn  ooddeerr  ddiimmmmeenn..  ZZuumm  NNaacchhrrüüsstteenn  uunnsseerreerr  LLiicchhttssyysstteemmee  ggeeeeiiggnneett..

Wärmedimmer 

FFuunnkkeemmppffäännggeerr  ffüürr  ddiiee  IInntteeggrraattiioonn  iinn  uunnsseerree  LLiicchhtt--WWäärrmmeekkoommbbiinnaattiioonneenn..  

ZZuumm  AAnnsstteeuueerrnn  eeiinneess  HHeeiizzssttrraahhlleerrss,,  ssppeezziieellll  ffüürr  eelleekkttrriisscchhee  VVeerrbbrraauu--

cchheerr  mmiitt  hhoohheenn  EEiinnsscchhaallttssttrröömmeenn  bbiiss  22000000  WWaatttt..  BBeeddiieennuunngg  üübbeerr

eeiinneenn  FFuunnkkhhaannddsseennddeerr..  ZZuumm  NNaacchhrrüüsstteenn  uunnsseerreerr  LLiicchhttssyysstteemmee  ggeeeeiiggnneett..

Handsender 

PPaasssseenn  SSiiee  LLiicchhttssttäärrkkee  uunndd  ddiiee  HHeeiizzlleeiissttuunngg  mmiitt  ddeenn  HHaannddsseennddeerrnn

ggeennaauu  aann  IIhhrree  BBeeddüürrffnniissssee  aann..  

Lichtdimmer Halogen & LED LLiigghhtt  ddiimmmmeerr  HHaallooggeenn  &&  LLEEDD

HHeeaatt  ddiimmmmeerr  

RReemmoottee  ccoonnttrrooll  hhaannddsseett  

TThhee  rreemmoottee  OOnn  //  OOffff  sswwiittcchh  iiss  aa  rraaddiioo  rreecceeiivveerr  ffoorr  ccoonnttrroolllliinngg  aann  

eelleeccttrriiccaall ccoonnssuummeerr  ((ee..gg..  aa  hheeaatteedd  oorr  lliigghhttiinngg  ssyysstteemm))  wwiitthh  aa  

ccoonnnneecctteedd  llooaadd  ooff  uupp  ttoo  22000000  wwaattttss..

SSppeecciiaall  eelleeccttrriiccaall  ccoonnssuummeerrss  wwiitthh  hhiigghh  sswwiittcchh--oonn  ccuurrrreennttss,,  ssuucchh  aass  

hhaallooggeenn  iinnffrraarreedd  hheeaatteerrss,,  ccaann  bbee  sswwiittcchheedd  oonn  aanndd  ooffff  vviiaa  aa  rreemmoottee

ccoonnttrrooll  hhaannddsseett..

EExxtteerrnnaall  rraaddiioo  rreecceeiivveerr  ffoorr  ddiimmmmiinngg  aanndd  sswwiittcchhiinngg..  EEaassyy  ooppeerraattiioonn

wwiitthh  aa  rreemmoottee  ccoonnttrrooll  hhaannddsseett::  tthhee  lliigghhtt  ccaann  bbee  sswwiittcchheedd  oonn,,  ooffff  oorr

ddiimmmmeedd..  SSuuiittaabbllee  ffoorr  uuppggrraaddiinngg  oouurr  lliigghhttiinngg  ssyysstteemmss..

RRaaddiioo  rreecceeiivveerr  ffoorr  iinntteeggrraattiioonn  iinnttoo  oouurr  lliigghhtt//hheeaatt  ccoommbbiinnaattiioonn  ssyysstteemmss..

FFoorr  ccoonnttrroolllliinngg  aa  rraaddiiaanntt  hheeaatteerr;;  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ssuuiittaabbllee  ffoorr  eelleeccttrriiccaall  

ccoonnssuummeerrss  wwiitthh  hhiigghh  sswwiittcchh--oonn  ccuurrrreennttss  ooff  uupp  ttoo  22000000  wwaattttss..  OOppeerraattiioonn  iiss  

ccoonndduucctteedd  vviiaa  aa  rreemmoottee  ccoonnttrrooll  hhaannddsseett..  SSuuiittaabbllee  ffoorr  uuppggrraaddiinngg  oouurr

lliigghhttiinngg  ssyysstteemmss..

PPrreecciisseellyy  aaddjjuusstt  tthhee  lliigghhtt  iinntteennssiittyy  aanndd  hheeaatt  oouuttppuutt  ttoo  yyoouurr  rreeqquuiirreemmeennttss

uussiinngg  tthhee  hhaannddhheelldd  ttrraannssmmiitttteerr..

EEaassiillyy  ccoonnttrrooll  yyoouurr  SSoollaammaaggiicc  iinnffrraarreedd  hheeaatteerr  oorr  oouurr  lliigghhttiinngg  ssyysstteemmss  aanndd  bbeenneeffiitt

ffrroomm  tthhee  ccoonnvveenniieennccee  pprroovviiddeedd  bbyy  rraaddiioo  tteecchhnnoollooggyy..

ooddeerr

SS--DDrriivvee  vveerrbbiinnddeett  mmoobbiillee  EEnnddggeerräättee  ddrraahhttllooss  üübbeerr  eeiinnee  EEnnttffeerrnnuunngg

vvoonn  2200  mm  mmiitt  SSoollaammaaggiicc  HHeeiizzssttrraahhlleerrnn  uunndd  LLEEDD--LLiicchhttssyysstteemmeenn..

((NNuurr  iiOOSS))

SS--DDrriivvee  ccoonnnneeccttss  mmoobbiillee  tteerrmmiinnaallss  wwiirreelleessssllyy  oovveerr  aa  ddiissttaannccee  ooff  2200  mm  ttoo

oouurr  hheeaatteerrss  aanndd  LLEEDD--LLiigghhtt--SSyysstteemmss..

((oonnllyy  iiOOSS))

S-Drive



Wärmedimmer SOLAMAGIC 2000 Watt
hheeaatt  ddiimmmmeerr  SSOOLLAAMMAAGGIICC  22000000  wwaattttss

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
GGeerräätteeeeiinnbbaauu,,  nnuurr  iinn  VVeerrbbiinndduunngg  mmiitt  SSoollaammaaggiicc

44000000  LLiicchhtt--WWäärrmmee,,  LLiicchhtt--WWäärrmmee--SSoouunndd,,  WWäärrmmee--SSoouunndd

EEqquuiippmmeenntt  iinnssttaallllaattiioonn,,  oonnllyy  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  SSoollaammaa--

ggiicc  44000000  lliigghhtt--hheeaatt,,  lliigghhtt--hheeaatt--ssoouunndd,,  hheeaatt--ssoouunndd

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  WWäärrmmeeddiimmmmeerr  ||  11xx  hheeaatt  ccoonnttrroolllleerr

Leistung ||  ccaappaacciittyy
22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2200

C

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
sscchhwwaarrzz ||  bbllaacckk 99110000559966

4-Kanal Handsender
44--cchhaannnneell  hhaannddhheelldd  ttrraannssmmiitttteerr

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000559977

C
Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  HHaannddsseennddeerr  mmiitt  BBaatttteerriiee  ||  11xx  hhaannddhheelldd  ttrraannssmmiitttteerr

wwiitthh  bbaatttteerryy

ZZuubbeehhöörr  Regelung/Schaltung
aacccceessssoorriieess  ffoorr  ccoonnttrroolllliinngg//cciirrccuuiitt  

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee



C

C

C

ZZuubbeehhöörr  Regelung/Schaltung

Lichtdimmer RTS 300 Watt
lliigghhtt  ddiimmmmeerr  RRTTSS  330000  wwaattttss

Handsender 1-Kanal/5-Kanal 
rreemmoottee  ccoonnttrrooll  11  cchhaannnneell//55  cchhaannnneell

Funk Ein-/Ausschalter
rreemmoottee  ccoonnttrrooll  oonn--ooffff  sswwiittcchh

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
GGeerräätteeeeiinnbbaauu  ||  eeqquuiippmmeenntt  iinnssttaallllaattiioonn

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  5544

Leistung ||  ccaappaacciittyy
22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
eexxtteerrnn ||  eexxtteerrnnaall

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  FFuunnkk  EEiinn--//  AAuusssscchhaalltteerr

11xx  rreemmoottee  ccoonnttrrooll  oonn--ooffff  sswwiittcchh

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  6655

Leistung ||  ccaappaacciittyy
330000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  WWäärrmmeeddiimmmmeerr  RRTTSS  330000  WWaatttt

11xx  lliigghhtt  ddiimmmmeerr  330000  wwaattttss

Leistung ||  ccaappaacciittyy
22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Ausführung ||  vveerrssiioonn
ffüürr  FFuunnkk  EEiinn--//  AAuusssscchhaalltteerr  22000000  WWaatttt

uunndd  FFuunnkkddiimmmmeerr  RRTTSS  330000  ooddeerr  22000000  WWaatttt

ffoorr  rraaddiioo  ccoonnttrroolllleedd  oonn--ooffff  sswwiittcchh  22000000  wwaattttss

aanndd  ddiimmmmeerr  330000  oorr  22000000  wwaattttss

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  HHaannddsseennddeerr  11--KKaannaall  ooddeerr  55--KKaannaall

11xx  hhaannddhheelldd  ttrraannssmmiitttteerr  11  cchhaannnneell  oorr  55  cchhaannnneell

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ggrraauu ||  ggrreeyy 99110000220099

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
sscchhwwaarrzz ||  bbllaacckk 99110000221188

1-Kanal ||  11  cchhaannnneell

wweeiißß,,  ggrraauu ||  wwhhiittee,,  ggrreeyy 99110000222200

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
wweeiißß,,  ggrraauu ||  wwhhiittee,,  ggrreeyy 99110000221199

5-Kanal ||  55  cchhaannnneell

aacccceessssoorriieess  ffoorr  ccoonnttrroolllliinngg//cciirrccuuiitt  

wweeiißß,,  ggrraauu ||  wwhhiittee,,  ggrreeyy 99110000335522

5-Kanal (Scrollfunktion) ||  55  cchhaannnneell  ((ssccrroollll  ffuunnccttiioonn))

C

Wärmedimmer RTS 2000 Watt
hheeaatt  ddiimmmmeerr  RRTTSS  22000000  wwaattttss

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
GGeerräätteeeeiinnbbaauu  ||  eeqquuiippmmeenntt  iinnssttaallllaattiioonn

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2200

Leistung ||  ccaappaacciittyy
22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  FFuunnkkddiimmmmeerr  RRTTSS  22000000  WWaatttt

11xx  hheeaatt  ddiimmmmeerr  RRTTSS  22000000  wwaattttss

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
sscchhwwaarrzz ||  bbllaacckk 99110000338899

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee



Halopar Leuchtmittel
HHaallooppaarr  bbuullbb

Ausführung ||  vveerrssiioonn
HHaallooppaarr  1166  GGUU1100  3355°°

Power-LED Leuchtmittel
PPoowweerr--LLEEDD  iilllluummiinnaanntt

C

C

Watt ||  wwaattttss Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
3355 00880000113322

5500 00880000111177

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
223300VV  wweeiißß  ||  wwhhiittee 00880000117766

1122VV  wweeiißß  ||  wwhhiittee 00880000117788

Licht am Mast ||  lliigghhtt  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  mmaasstt

Licht am Mast ||  lliigghhtt  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  mmaasstt

ZZuubbeehhöörr  Leuchtmittel

C

Einschaltstrombegrenzer
iinnrruusshh  ccuurrrreenntt  lliimmiitteerr

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
SStteecckkddoossee  ||  wwaallll  ssoocckkeett

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  EEiinnsscchhaallttssttrroommbbeeggrreennzzeerr  ||  11xx  iinnrruusshh  ccuurrrreenntt  lliimmiitteerr

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2200

Ausführung ||  vveerrssiioonn
SSiicchheerruunnggsssscchhuuttzz  ggeeggeenn  hhoohhee  EEiinnsscchhaallttssttrröömmee

pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  hhiigghh  iinnrruusshh  ccuurrrreennttss

Leistung ||  ccaappaacciittyy
PPmmaaxx..  ==  22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
wweeiißß ||  wwhhiittee 99110000333377

iilllluummiinnaattiioonn  aacccceessssoorriieess  

Leistung ||  ccaappaacciittyy
3355  WWaatttt  ooddeerr  5500  WWaatttt  ||  3355  wwaattttss  oorr  5500  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV

Ausführung ||  vveerrssiioonn
LLEEDD  GGUU1100  2200°°

Leistung ||  ccaappaacciittyy
33xx  11  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee



SOLAMAGIC 1400

Typ ||  ttyyppee Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
SSoollaassttaarr--GG 00880000111199

uunniivveerrssaall 00880000111166

ZZuubbeehhöörr  Infrarot
aacccceessssoorriieess  ffoorr  iinnffrraarreedd

Ersatz Infrarot Halogenröhren
RReeppllaacceemmeenntt  iinnffrraarreedd  hhaallooggeenn  ttuubbeess

SOLAMAGIC 2000

Typ ||  ttyyppee Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
SSoollaassttaarr--GG 00880000117700

uunniivveerrssaall  00880000117722

Typ ||  ttyyppee Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
uunniivveerrssaall 00880000114400

SOLAMAGIC 1000 

Typ ||  ttyyppee Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ssttaannddaarrdd 00880000119999

SOLAMAGIC 500

UUnniivveerrssaall  IInnffrraarroott  HHaallooggeennrrööhhrreenn  eeiiggnneenn  ssiicchh

ssoowwoohhll  ffüürr  ddiiee  sseennkkrreecchhttee,,  aallss  aauucchh  wwaaaaggee--

rreecchhttee  MMoonnttaaggee..

UUnniivveerrssaall  iinnffrraarreedd  hhaallooggeenn  ttuubbeess  aarree  ssuuiittaabbllee  ffoorr

bbootthh  vveerrttiiccaall  aanndd  hhoorriizzoonnttaall  iinnssttaallllaattiioonn..

SSttaannddaarrdd  IInnffrraarroott  HHaallooggeennrrööhhrreenn  ssiinndd  nnuurr  ffüürr

eeiinnee  wwaaaaggeerreecchhttee  MMoonnttaaggee  ggeeeeiiggnneett..

TThhee  ssttaannddaarrdd  iinnffrraarreedd  hhaallooggeenn  ttuubbeess  aarree  oonnllyy  ssuuiitt--

aabbllee  ffoorr  hhoorriizzoonnttaall  iinnssttaallllaattiioonn..

SOLAMAGIC S1 1400

Typ ||  ttyyppee Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
SSoollaassttaarr--GG 00880000118855

SOLAMAGIC S1 2000

Typ ||  ttyyppee Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
SSoollaassttaarr--GG 00880000118866

Typ ||  ttyyppee Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ssttaannddaarrdd 00880000118888

SOLAMAGIC BASIC 1400

Typ ||  ttyyppee Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ssttaannddaarrdd 00880000118899

SOLAMAGIC BASIC 2000

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee


