Gratis, varm, torr och frisk luft in i huset eller båten.
Perfekt för sommarstuga, båt, källare, garage,
verkstad och liknande ställen, som man vill hålla torra och uppvärmda.
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Fritidshuset eller
kolonistugan hålls torrt
och lätt-uppvärmt och
den unkna
sommarstuge-lukten
försvinner.

Få gratis, torr, frisk och varm luft inblåst i huset.
SolarMagic utnyttjar den värme som solen redan
avger till byggnaden. Du får en massa varm, torr
och frisk luft blåst in i bostaden — helt gratis. Man
behöver inte montera dyra solfångare på taket,
utan man utnyttjar husets ytor som redan är varma.
SolarMagic sparar inte bara pengar i
uppvärmningskostnader, man får även bättre luft
inomhus.

Solcellerna på gaveln, fläkten under taket!

Isolerade maskin-hallar,
verkstäder,
lagerbyggnader och
andra industribyggnader har nytta av
torr, frisk och
uppvärmd luft.
Maskiner och verktyg
rostar inte så fort när
luften är torr.
Solcell diskret placerad på taket.

Inga separata
solfångare på taket!
Taket fungerar som
solfångare.
Väggmontering är
mycket lätt att göra,
bara man får hålet
gjort genom väggen.
Mängden värme man
får beror på väggens
färg.

Solen levererar en energimängd som överstiger
SolarMagic ger ett värmetillskott under våren och hösten och
100.000 kWh per år på ett normalt
egnahemshus. Omräknat i uppvärmningsolja kan kombineras med ett kylsystem på sommaren. Både värme
och kylning helt utan driftskostnader.
blir det mer än 10.000 liter.
SolarMagic styrs av och drivs enbart med solenergi.
SolarMagic är lätt att installera i existerande
byggnader och gjord för att installeras i nybyggen.
SolarMagic kan monteras på en liten vägg på ett soligt ställe eller på
SolarMagic är diskret och man ser endast de små
lämpligt tak. Vid takmontering krävs inget luftrör genom taket!
solcellerna som producerar elektricitet till fläkten.
Solenergin utnyttjas på ett helt nytt och väsentligt
Prisexempel år 2014:
enklare sätt än tidigare.
SolarMagic M40 wall 240 € (Väggmonteras, upp till 40 m2)
Egnahemshuset och dess
SolarMagic M70 wall 360 € (Väggmonteras, upp till 70 m2)
invånare, har stor glädje av ett
SolarMagic M140 wall 470 € (Väggmonteras, upp till 140 m2)

Solcell diskret placerad på taket

bra inneklimat. Ett gratis
värmetillskott under vår och
höst är också en stor fördel!
SolarMagic är gratis i drift.

SolarMagic kan monteras på nästan alla
byggnader, bara byggnaden har en takyta eller en
väggyta som solen skiner på utan att skuggas av
träd, buskar eller liknande under vinterhalvåret.

Termostatmodeller:
SolarMagic M40 310 € (För hus upp till 40 m2)
SolarMagic M70 450 € (För hus upp till 70 m2)
SolarMagic M140 600 € (För hus upp till 140 m2)
SolarMagic M10 för båten 180 € ”Gör det själv”
Priserna inkl. moms, exkl. postavgift och montering.
Montering förmånligt i Jakobstads närområde.

”Slut på unken lukt och fuktproblem”
Beroende på taktyp, konstruktion och färgen på
vägg eller tak blåser SolarMagic in en stor mängd
luft som är upp till 25 grader varmare än
utomhusluften. SolarMagic har helt överlägsna
luftmängder och värmemängder i förhållande till
priset. M40 Wall luftmängden är ca 120 m3/h.
Köp inte luftsolvärmare utan att fråga oss först!

SolarMagic M10
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Skissen nedan är ett exempel på hur man kan utnyttja passiv solvärme.
Det finns många andra möjligheter, som kan ses på www.solarmagic.fi

Solens strålar värmer upp takytan,
varefter takytan avger värme till
luftrummet under.

Takyta

Luften värms upp i det existerande luftrummet
mellan isolering och takyta. Den varma luften
blåses in i byggnaden effektivt och helt gratis.

En diskret solcell
producerar elektricitet till
fläkten.

Isolering

www.solarmagic.fi
Kylig torr uteluft sugs in
under taket. Där värms luften
upp av yttertaket, som är
uppvärmt av solens strålar.
Den uppvärmda luften blåses
härefter in i byggnaden.

Varm, torr och
frisk luft blåses
in i rummet,
varvid fukten
frigivs och
blåses ut ur
byggnaden.
Inneklimatet
blir torrt och
sunt.

Solens strålar värmer upp väggen,
varefter fläkten suger in den
föruppvärmda luften från väggens
utsida till baksidan av solcellen.
Luften värms upp ytterligare bakom
solcellen och blåses in i huset.
En diskret solcell producerar
elektricitet till fläkten.

Rör med fläkt och
filtersystem. Fläkten
drivs av solcellen.
Väggyta

M40 wall

M70
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(M40 har
endast en
solcell.)

