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SolarMagic M40, M70 ja M140 mallit on suunniteltu rakennuksiin joissa halutaan parantaa sisäilman
laatua, saada ilmainen tuuletus ja lämpöä. Ne voidaan asentaa joko seinään tai kattoon.
Jos asennetaan lämmitetyn talon kattoon, putki pitää tiivistää ja eristää hyvin koko matkalta. Putken
on oltava vähintään 35 cm pitkä. Ennen talven tuloa laite kytketään pois päältä kytkimestä ja putki tukitaan luotettavasti esimerkiksi eristeellä ja muovilla kondenssin estämiseksi talven aikana.
Alla olevat SolarMagic paketit sisältävät asennukseen tarvittavat osat kuten ruuvit ja muut pientavarat. Mukana on myös suomenkielinen asennusohje. Hinnat sisältäen 24 % alv, postikulut 15 €
lisätään hintaan.
SolarMagic M40 wall, ainoastaan seinään , sis. kytkimen
SolarMagic M40 katto/seinä, sis. huonetermostaatin

240 €
310 €

SolarMagic M70 wall, ainoastaan seinään, sis. kytkimen
SolarMagic M70 seinä/katto, sis. huonetermostaatin

360 €
450 €

SolarMagic M140 wall, ainoastaan seinään, sis. kytkimen
SolarMagic M140 seinä/katto, sis. huonetermostaatin

470 €
600 €

Kellariasennussetti (kellari kokonaan maan alla)

200 €

SolarMagic M10 BoatVent, veneeseen ”tee se itse”

180 €

SolarMagic M20 asuntoautoon tai –vaunuun, 20 - 30 m2.
Pitää sisäilman kuivana ja raikkaana aurinkoenergialla.
Viilentää tai lämmittää tarpeen mukaan.

380 €

SolarMagic M40 mallit on suunniteltu 40 m2 rakennuksiin asti
SolarMagic M70 mallit on suunniteltu 70 - 90 m2 varten
SolarMagic M140 mallit on suunniteltu 140 - 160 m2 varten
Yli 160 m2 rakennuksiin voidaan asentaa useampi SolarMagic

Varaosat, varusteet ja asennus
Huonetermostaatti 10 - 30 ºC pääkytkimellä (Ei Wall –malleihin)
Ylimääräinen suodatin
Seinä- / kattolaippa
Lisäputket metrihinta tai mutka (125 mm halk.)
Äänenvaimenninletku (50 cm) ja kiinnitysnauhat
Asennushinta wall malleille alkaen
Asennushinta muut mallit alkaen
Muut erillisen tarjouksen mukaan

63 €
20 €
22 €
25 € / m, 15 € /kpl
48 €
80 €
100 €

Postikulut Suomessa
Muut toimitukset alkaen

15 €
8€

(varusteet)
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