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Ilmainen lämmin, kuiva ja raikas ilma taloon tai veneeseen.
Ihanteellinen vapaa-ajan asuntoon, veneeseen, kellariin, autotalliin,
varastoon tai muuhun rakennukseen, joka halutaan pitää kuivana.
Vapaa-ajan asunto
pysyy kuivana,
lämpimänä ja ilma
raikkaana, ei enää
pahaa hajua.

Ilmainen kuiva, raikas ja lämmin ilma taloon.
SolarMagic hyödyntää auringon lämmittämää
rakennuksen kattoa tai seinää. Rakennukseen
saadaan puhallettua suuri määrä kuivaa, raikasta ja
lämmintä ilmaa — ilmaiseksi. Rakennuksen katolle
ei tarvita kalliita aurinkokeräimiä, koska
rakennuksen pinta on jo auringon lämmittämä.
SolarMagic ei ainoastaan säästä rahaa, sillä
saadaan myös parempi sisäilman laatu.
Sopii hyvin
eristettyihin
varastoihin ja
teollisuusrakennuksiin
joissa halutaan pitää
ilma kuivana ja
lämpimänä. Koneet ja
työkalut eivät ruostu
yhtä nopeasti kuivassa
rakennuksessa.

Ei erillisiä aurinkokeräimiä katolle!
Katto toimii
lämpökeräimenä.
Aurinkokennot seinällä, tuuletin katon alla!

Seinäasennus on
hyvin helppo tehdä,
kunhan seinän läpi
saa reijän tehtyä.
Tuloilman lämpötila
riippuu seinän
väristä.
Aurinkokenno katolla

Aurinko lämmittää omakotitalon ulkopintaa
vuosittain lämpömäärällä joka vastaa
enemmän kuin 100.000 kWh. Lämmitysöljynä
tämä vastaa enemmän kuin 10.000 litraa.

SolarMagic antaa lämpöä keväällä ja syksyllä ja siihen voi
liittää viilennystuulettimen kesän lämpimiä päiviä varten.
Lämpöä tai viilennystä täysin ilman käyttökustannuksia.
SolarMagic toimii ainoastaan aurinkoenergialla.

SolarMagic on helppo asentaa olemassa oleviin
rakennuksiin ja on suunniteltu asennettavaksi jo
SolarMagic voidaan asentaa joko aurinkoiselle seinälle tai sopivalle
rakennusvaiheessa. SolarMagic on lähes
katolle. Kattoasennuksessa katon läpi ei tule putkea tai letkua!
huomaamaton ja ainoastaan tuulettimelle sähköä
tuottavat aurinkokennot näkyvät rakennuksen
Hintaesimerkkejä vuonna 2014:
ulkopuolella. Aurinkoenergia hyödynnetään entistä
SolarMagic M40 wall 240 € (Seinäasennus 40 m2 asti)
yksinkertaisemmalla ja tehokkaammalla tavalla.
SolarMagic M70 wall 360 € (Seinäasennus 70 m2 asti)
Omakotitalo ja sen asukkaat
SolarMagic M140 wall 470 € (Seinäasennus 140 m2 asti)

Aurinkokenno katolla

hyötyvät paremmasta sisäilman
laadusta. Ilmainen lisälämpö
keväällä ja syksyllä on myös
suuri etu! SolarMagic toimii
ilman käyttökustannuksia.

SolarMagic voidaan asentaa lähes kaikkiin
rakennuksiin, kunhan aurinko paistaa joko seinään
tai kattoon ilman puita, pensaita tai muita esteitä.

Termostaattimallit:
SolarMagic M40 310 € (Rakennuksille 40 m2 asti)
SolarMagic M70 450 € (Rakennuksille 70 m2 asti)
SolarMagic M140 600 € (Rakennuksille 140 m2 asti)
SolarMagic M10 venemalli 180 € ”Tee se itse”
Hinnat sisältäen alv ilman postikuluja tai asennusta.
Asennus edullisesti jälleenmyyjän lähialueella.

”Ei enää pahaa hajua tai kosteutta”
Kattotyypistä ja seinän tai katon väristä riippuen,
SolarMagic puhaltaa suuren määrän ilmaa joka on
jopa 25 astetta ulkoilmaa lämpimämpi. SolarMagic
laitteilla on täysin ylivoimaiset ilmamäärät ja
lämpötehot hintaan nähden. M40 Wall mallin
ilmamäärä on noin 120 m3/t. Älä osta ilmaaurinkolämmitystä kysymättä ensin meiltä!

SolarMagic M10
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Alla oleva kuva on esimerkki siitä, miten passiivista aurinkolämpöä voidaan
hyödyntää. Lisää vaihtoehtoja löytyy osoitteessa www.solarmagic.fi

Aurinko lämmittää rakennuksen
katetta, joka lämmittää sen alla olevan
ilmatilan ilmaa.

Kate

Ilma katteen ja eristeen välissä lämpenee. Lämmin
ilma puhalletaan rakennukseen tehokkaasti ja
täysin ilmaiseksi.

Lähes huomaamaton
aurinkokenno tuottaa
sähköä tuulettimelle.

Eriste

www.solarmagic.fi
Viileä kuiva ulkoilma imetään
katteen alle. Ilma lämpenee
katteen alla, koska aurinko
lämmittää sitä. Lämmennyt
ilma puhalletaan
rakennukseen.

Lämmin, kuiva ja
raikas ilma
puhalletaan
huoneeseen,
jolloin kosteus
vapautuu ja
puhaltuu ulos
rakennuksesta.
Ilma kuivuu ja
sen laatu paranee.

Aurinko lämmittää talon seinän
pintaa, josta tuuletin imee
esilämmitetyn ilman aurinkokennon
ympäriltä sen taakse. Ilma lämpenee
myös aurinkokennon takana, ja
lämmin ilma puhalletaan
rakennukseen.
Lähes huomaamaton aurinkokenno
tuottaa sähköä tuulettimelle.

Seinäverhous

Tuulettimella ja
suodattimella
varustettu tuloputki.
Tuuletin saa sähkönsä
aurinkokennosta.

(M40 malli
sisältää
ainoastaan
yhden aurinkokennon.)
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