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MAGNUM Sol Premium 
Încălzitoarele de tavan 

 

Încălzitoarele de tavan MAGNUM Sol Premium pot fi instalate într- 

un tavan suspendat și, datorită suportului de suspendare integrat, 

pot fi, de asemenea, atașate direct la orice tavan. Acest panou 

poate fi folosit ca încălzire principală sau ca încălzire suplimentară 

într-o baie. Sunt disponibile 2 ieșiri: 300W și 750W. Aceste panouri 

de încălzire produc exclusiv căldură radiantă. Intensitatea ridicată a 

undelor de căldură în infraroșu are ca rezultat o senzație optimă de 

confort după doar un timp scurt. 

 
Încălzitoarele de tavan încălzesc totul și pe toată lumea din 

domeniul de radiație, la fel cum soarele încălzește pământul. 

Aceasta cu un timp de încălzire foarte scurt. Prin urmare, este ideal 

pentru încăperile care nu sunt ocupate în mod continuu, care 

trebuie aduse la temperatură într-un timp scurt și au puțin spațiu 

disponibil pe perete. 

 
 

 

Specificații 

Tip de sistem 

Înălțimea sistemului 

Lățimea sistemului 

Min. setarea înălțimii 

Instalare 

Putere1
 

În zonele umede 

Tip de incalzire 

Tavan sistem 

Montare pe tavan 

Certificare 

Garanție 

Electric 

30 mm 

592 mm 

2,2 m 

Tavan 

300 sau 750 Watt 

V 

Infrared 

V 

V 

Kema 

2 ani 

1 

IP54 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

MAGNUM Sol Premium Type 300 

 
 
 

MAGNUM Sol Premium Type 750 

Detalii tehnice 
• Disponibil 300 si 750 Watt 

• Tensiunea de conectare 230V/50Hz 

• Clasă IP54 

• Culoare RAL 9010 

 
 

Metode de instalare 

Panourile de încălzire de tavan MAGNUM Sol Premium sunt ușor 

de instalat în orice tavan suspendat sau de atașat direct de tavan 

folosind sistemul de suspendare integrat. Fiecare panou este 

echipat cu propriul sistem de suspensie. 

 
Panourile pot fi controlate termostatic sau modulativ, ceea ce 

reduce la minimum pierderile de energie. Ele pot fi controlate 

printr-un termostat simplu pornit/oprit sau printr-un termostat fără 

fir. 

 

Continutul pachetului 

• Suport de suspensie 

• Cablu de conectare de 0,5 metri 

• Instructiuni de instalare 

 
Garanție 

MAGNUM Sol are o garantie de 2 ani la functia electrica. 

 
 
 

 

Mai multe optiuni de instalare 

 

 
Art.nr. Descriere Tip Putere Dimensiuni 

610331 MAGNUM Sol Premium 300 300 Watt 592 x 592 x 30 mm 

610751 MAGNUM Sol Premium 750 750 Watt 1192 x 592 x 30 mm 

     

Art.nr. Optiuni    

825100 Termostat WiFi MAGNUM Telecomanda (Alb Polar - RAL 9010) incl. senzor de podea 

825101 Termostat WiFi MAGNUM Telecomanda (negru grafit - RAL 9011) incl. senzor de podea 

827000 Termostat ascuns pornit/oprit MAGNUM Standard Control 

* Termostatele RF nu sunt potrivite pentru utilizarea în băi, pentru aceasta pute i conecta o telecomandă MAGNUM, Z-Wave sau S-Control. 
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