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RRaauumm  ffüürr Ideen

11999911  aallss  LLeeuucchhtteennhheerrsstteelllleerr  iinn  ZZeeuulleennrrooddaa//TThhüürriinnggeenn  ggeeggrrüünnddeett,,  eennttwwiicckkeell--
tteenn  wwiirr  uunnss  zzuu  eeiinneemm  sstteettiigg  wwaacchhsseennddeenn  mmiitttteellssttäännddiisscchheenn  UUnntteerrnneehhmmeenn..  
UUnnsseerree  PPrroodduukkttee  zzeeiicchhnneenn  ssiicchh  aauuss  dduurrcchh  eeiinn  kkrreeaattiivveess  DDeessiiggnn  iinn  VVeerrbbiinndduunngg
mmiitt  hhoocchhwweerrttiiggeerr  TTeecchhnniikk..  SSoo  sscchhaaffffeenn  wwiirr  iinn  GGeessttaallttuunnggssvviieellffaalltt,,  FFeerrttiigguunnggss--
qquuaalliittäätt  uunndd  UUmmffaanngg  üübbeerrzzeeuuggeennddee  SSoorrttiimmeennttee  iimm  BBeerreeiicchh  ddeerr  LLiicchhtt--  uunndd
WWäärrmmeetteecchhnniikk..

UUnnsseerree  MMaarrkkee  SSOOLLAAMMAAGGIICC  vveerrddeeuuttlliicchhtt  iinn  bbeessoonnddeerreemm  MMaaßßee  uunnsseerreenn
hhoohheenn  AAnnsspprruucchh..  MMiitt  KKrreeaattiivviittäätt  uunndd  ffüühhrreennddeemm  tteecchhnniisscchheenn  KKnnooww--HHooww
sscchhaaffffeenn  wwiirr  ddiiee  GGrruunnddllaaggee  ffüürr  EErrffoollgg  uunndd  ZZuuffrriieeddeennhheeiitt  uunnsseerreerr  KKuunnddeenn..
WWiirr  sstteehheenn  ffüürr  QQuuaalliittäätt  „„Made in Germany“..  UUnnsseerreenn  KKuunnddeenn  uunndd  LLiieeffee--
rraanntteenn  ssiinndd  wwiirr  eeiinn  iinnnnoovvaattiivveerr,,  fflleexxiibblleerr  uunndd  zzuuvveerrlläässssiiggeerr  PPaarrttnneerr..

SSOOLLAAMMAAGGIICC  --  Ideen für Wärme

SSOOLLAAMMAAGGIICC  ssppeennddeett  WWäärrmmee  uunndd  eerrhhööhhtt  ddiiee  LLeebbeennssqquuaalliittäätt  iinn  vviieelleenn
OOuuttddoooorr--  uunndd  IInnddoooorrbbeerreeiicchheenn..  UUnnsseerr  ZZiieell  iisstt  ddaass  ppeerrffeekkttee  ZZuussaammmmeennssppiieell
vvoonn  WWäärrmmee  uunndd  LLiicchhtt..

UUnnsseerr  AAnnsspprruucchh  iisstt  ddiiee  ooppttiimmaallee  NNuuttzzuunngg  ddeerr  hhoocchheeffffiizziieenntteenn  ZZuukkuunnffttss--
tteecchhnnoollooggiiee  IInnffrraarroott  rruunndd  uumm  ddaass  TThheemmaa  WWäärrmmee..  DDaabbeeii  sstteelllleenn  wwiirr  uunnsseerree  
KKuunnddeenn  mmiitt  iihhrreenn  iinnddiivviidduueelllleenn  BBeeddüürrffnniisssseenn  iinn  ddeenn  MMiitttteellppuunnkktt..
UUnnsseerree  IInnffrraarroott--WWäärrmmeessttrraahhlleerr  üübbeerrzzeeuuggeenn  mmiitt  dduurrcchhddaacchhtteerr  FFuunnkkttiioonn,,  aann--
sspprruucchhssvvoolllleemm  DDeessiiggnn  uunndd  llaannggeerr  LLeebbeennssddaauueerr..  SSiiee  ssoolllleenn  BBeeggeeiisstteerruunngg
aauussllöösseenn  uunndd  WWäärrmmee  zzuumm  eemmoottiioonnaalleenn  EErrlleebbnniiss  mmaacchheenn..

SSccooppee  ffoorr iiddeeaass

FFoouunnddeedd  iinn  11999911  aass  aa  lliigghhttiinngg  mmaannuuffaaccttuurreerr  iinn  ZZeeuulleennrrooddaa//TThhüürriinnggeenn,,
GGeerrmmaannyy,,  wwee  hhaavvee  ddeevveellooppeedd  iinnttoo  aa  ccoonnttiinnuuaallllyy  ggrroowwiinngg,,  mmeeddiiuumm--ssiizzeedd
ccoommppaannyy..  OOuurr  pprroodduuccttss  ccoommbbiinnee  ccrreeaattiivvee  ddeessiiggnn  wwiitthh  pprreemmiiuumm  tteecchhnnoollooggyy..
TThhiiss  aalllloowwss  uuss  ttoo  ccrreeaattee  aa  ccoonnvviinncciinngg  iilllluummiinnaattiioonn  aanndd  hheeaatteedd  tteecchhnnoollooggyy
ppoorrttffoolliioo  tthhaatt  ooffffeerrss  vveerrssaattiillee  ddeessiiggnn,,  qquuaalliittyy  mmaannuuffaaccttuurriinngg  aanndd  ssccooppee..

OOuurr  bbrraanndd,,  SSOOLLAAMMAAGGIICC,,  cclleeaarrllyy  rreefflleeccttss  oouurr  mmiissssiioonn::  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  ppllaattffoorrmm
ffoorr  oouurr  ccuussttoommeerrss  ssuucccceessss  bbaasseedd  oonn  ccrreeaattiivviittyy  aanndd  lleeaaddiinngg  tteecchhnniiccaall
kknnooww--hhooww..  WWee  ssttaanndd  ffoorr  qquuaalliittyy  ""Made in Germany""..  AAnndd  wwee  aarree  aann  
iinnnnoovvaattiivvee,,  fflleexxiibbllee  aanndd  rreelliiaabbllee  ppaarrttnneerr  ffoorr  oouurr  ccuussttoommeerrss  aanndd  ssuupppplliieerrss..

SSOOLLAAMMAAGGIICC  --  IIddeeaass  ffoorr  hheeaatt

SSOOLLAAMMAAGGIICC  ssuupppplliieess  hheeaatt  aanndd  iimmpprroovveess  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  iinn  mmaannyy  oouuttddoooorr
aanndd  iinnddoooorr  aarreeaass..  OOuurr  aaiimm  iiss  ppeerrffeecctt  hhaarrmmoonnyy  bbeettwweeeenn  hheeaatt  aanndd  lliigghhtt..

OOuurr  oobbjjeeccttiivvee  iiss  ooppttiimmuumm  uussee  ooff  hhiigghhllyy  eeffffiicciieenntt  ffuuttuurree--oorriieenntteedd,,  iinnffrraarreedd
tteecchhnnoollooggyy  iinn  hheeaattiinngg..  TToo  aacchhiieevvee  iitt,,  wwee  ffooccuuss  oonn  oouurr  ccuussttoommeerrss  aanndd  tthheeiirr
iinnddiivviidduuaall  nneeeeddss..  OOuurr  iinnffrraarreedd  rraaddiiaanntt  hheeaatteerrss  ccoonnvviinnccee  ccuussttoommeerrss  wwiitthh
wweellll  tthhoouugghhtt  oouutt  ffuunnccttiioonnaalliittyy,,  ddiisscceerrnniinngg  ddeessiiggnn,,  aanndd  aa  lloonngg  sseerrvviiccee  lliiffee..
TThheeyy  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  tthhrriillll  aanndd  ttoo  mmaakkee  wwaarrmmtthh  aann  eemmoottiioonnaall  eexxppeerriieennccee..

GGeesscchhääffttssffüühhrruunngg  ||  mmaannaaggeemmeenntt  

KKllaauuss  DDiieetteerr  KKnnoocchh,,  OOlliivveerr  KKeerrssttiinngg

grohatherm GmbH



9 Produkte ||  pprroodduuccttss

9 SOLAMAGIC 500

11 SOLAMAGIC 1000

13 SOLAMAGIC 1000 Ambiglow

15 SOLAMAGIC 1400

17 SOLAMAGIC 1400 Kompakt ||  ccoommppaacctt

19 SOLAMAGIC 1400 Go

21 SOLAMAGIC 1400 All in one

23 SOLAMAGIC 2000

25 SOLAMAGIC 2000 IP65

27 SOLAMAGIC 2000 RC

1 Knoch Licht

2 Inhaltsverzeichnis ||  ccoonntteennttss  

4 Vorteile auf einen Blick ||  bbeenneeffiittss  aatt  aa  ggllaannccee

5 Der Umwelt zuliebe ECO+ ||  ffoorr  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt

6 Einführung in die Infrarotstrahlung
iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo  iinnffrraarreedd  rraaddiiaattiioonn

8 SOLAMAGIC ein starker Partner
SSOOLLAAMMAAGGIICC  aa  ppoowweerrffuull  ppaarrttnneerr

9 Produkte ||  pprroodduuccttss

66 Zubehör Montage ||  aacccceessssoorriieess  ffoorr  iinnssttaallllaattiioonn

71 Zubehör Regelung/ Schaltung
aacccceessssoorriieess  ffoorr  ccoonnttrroolllliinngg//cciirrccuuiitt

73 Zusatzinformation Funkregelung und Schaltung
aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  rreemmoottee  ccoonnttrrooll  aanndd  
sswwiittcchhiinngg  pprroocceedduurreess

75 Zubehör Leuchtmittel ||  aacccceessssoorriieess  iilllluummiinnaattiioonn

76 Zubehör Infrarot ||  aacccceessssoorriieess  ffoorr  iinnffrraarreedd

77 Einsatzbereiche Überblick ||  aapppplliiccaattiioonn  aarreeaass  aatt  aa  ggllaannccee

78 Leistungsvergleich ||  bbeenncchhmmaarrkkiinngg

80 Wirkungsgrad ||  eeffffiicciieennccyy

81 Sicherheitsabstände ||  ssaaffeettyy  ddiissttaanncceess

82 Schutzarten nach DIN EN 60529
DDIINN  EENN  6600552299  pprrootteeccttiioonn  ccllaasssseess

83 Symbolerklärung Prüfzeichen 
eexxppllaannaattiioonn  ooff  ssyymmbboollss  iinn  mmaarrkkss  ooff  ccoonnffoorrmmiittyy

84 SOLAMAGIC Bestrahlungsstärkediagramm (BSD)
SSOOLLAAMMAAGGIICC  iirrrraaddiiaannccee  ddiiaaggrraammmm  ((BBSSDD))

66 Zubehör Montage
aacccceessssoorriieess  ffoorr  iinnssttaallllaattiioonn  

66 
Windschutz Steckhalterung
pplluugg--iinn  mmoouunnttiinngg  ffoorr  wwiinndd  sshhiieelldd
Windschutz-Pfostenhalterung
ppoosstt  ssuuppppoorrtt  mmoouunnttiinngg  ffoorr  wwiinndd  sshhiieelldd
Befestigungsprofil für Markisen
mmoouunnttiinngg  pprrooffiillee  ffoorr  aawwnniinnggss
Kletthalterung ||  vveellccrroo  ttaappee  aattttaacchhmmeenntt

71 Zubehör Regelung/Schaltung 
aacccceessssoorriieess  ffoorr  ccoonnttrroolllliinngg//cciirrccuuiitt

71 
Wärmeregler 2000/2x 2000 Watt 
hheeaatt  ccoonnttrroolllleerr  22000000//22xx  22000000  wwaattttss
Wärmeregler 4000/8000/12000 Watt 
hheeaatt  ccoonnttrroolllleerr  44000000//88000000//1122000000  wwaattttss
Leitungsschutzschalter 16 A/25 A ||  cciirrccuuiitt--bbrreeaakkeerr  1166  AA//2255  AA

75 Zubehör Leuchtmittel ||  aacccceessssoorriieess  iilllluummiinnaattiioonn

75 
Halopar Leuchtmittel ||  hhaallooppaarr  bbuullpp
LED Leuchtmittel ||  LLEEDD  iilllluummiinnaanntt
Power-LED Leuchtmittel ||  PPoowweerr--LLEEDD  iilllluummiinnaanntt
T5 Leuchtmittel ||  TT55  fflluuoorreesscceenntt  ttuubbee
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29 SOLAMAGIC 2800/4000

31 SOLAMAGIC 6000/8000/12000

35 SOLAMAGIC 1400/2800 
Standgerät ||  ssttaanndd  ddeevviiccee

37 SOLAMAGIC 1400/2800/5600 
Masthalter ||  mmaasstt  bbrraacckkeett

41 SOLAMAGIC 2000/2800/4000/5600/8000 Sundowner

43 SOLAMAGIC 2000/2800/4000/5600/8000 Sundowner 
mit Deckenabhängung ||  wwiitthh  cceeiilliinngg  ssuussppeennssiioonn

45 SOLAMAGIC 500/1000/1400/2000 
Deckeneinbau ||  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

49 SOLAMAGIC 2800/4000 
Licht-Wärme ||  lliigghhtt--hheeaatt

53 SOLAMAGIC 2000/2800/4000
Licht-Wärme-Werbung ||  lliigghhtt--hheeaatt--aaddvveerrttiissiinngg

55 SOLAMAGIC 2000/4000
Licht-Wärme-Sound ||  lliigghhtt--hheeaatt--ssoouunndd

56 SOLAMAGIC 2000/4000
Wärme-Sound ||  hheeaatt--ssoouunndd

59 SOLAMAGIC Lichtsysteme ||  lliigghhttiinngg  ssyysstteemmss

60  Lichtbord ||  lliigghhtt  ppaanneell
62  Licht am Mast ||  lliigghhtt  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  mmaasstt
63  Licht am Mast T5 ||  lliigghhtt  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  mmaasstt  TT55
64  LED-Strip

67 
3-Fuß Stativ ||  ttrriippoodd  33--ffoooott  bbaassee
3-Fuß Stativ für 2 Strahler ||  ttrriippoodd  33--ffoooott  bbaassee  ffoorr  22  hheeaatteerrss
Stativ mit Sockel ||  ttrriippoodd  wwiitthh  bbaassee
5-Fuß Stativ ||  ttrriippoodd  55--ffoooott  bbaassee

68 
Klapphalterung ||  aawwnniinngg  bbrraacckkeett
Kipphalterung ||  ttiillttiinngg  bbrraacckkeett
Kombihalterung ||  ccoommbbii  bbrraacckkeett
Wand-/Deckenhalterung ||  wwaallll  aanndd  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett

69
Deckeneinbaurahmen ||  ffrraammee  ffoorr  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg
Deckeneinbauraster ||  ggrriidd  ffoorr  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg  

69
Sprossenhalterung (klein) ||  bbaarr  aattttaacchhmmeenntt  ((ssmmaallll))
Sprossenhalterung (groß) ||  bbaarr  aattttaacchhmmeenntt  ((bbiigg))

72 
Funk Ein-/Ausschalter ||  rreemmoottee  ccoonnttrrooll  oonn--ooffff  sswwiittcchh
Lichtdimmer RTS 300 ||  lliigghhtt  ddiimmmmeerr  RRTTSS  330000
Wärmedimmer RTS 2000 ||  hheeaatt  ddiimmmmeerr  RRTTSS  22000000
Handsender 1-Kanal/5-Kanal ||  rreemmoottee  ccoonnttrrooll  11  cchhaannnneell//55  cchhaannnneell

74 
Bewegungsmelder 360° ||  336600°°  mmoottiioonn  ddeetteeccttoorr
Bewegungsmelder 240° ||  224400°°  mmoottiioonn  ddeetteeccttoorr
Einschaltstrombegrenzer ||  iinnrruusshh  ccuurrrreenntt  lliimmiitteerr

76 Zubehör Infrarot || aacccceessssoorriieess ffoorr  iinnffrraarreedd
76 
Ersatz Infrarot Halogenröhren
iinnffrraarreedd  hhaallooggeenn  ttuubbeess  ffoorr  rreeppllaacceemmeenntt
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--  AAnnggeenneehhmmee  LLiicchhttaattmmoosspphhäärree

--  IInnddiivviidduueellllee  GGeehhääuussee--FFaarrbbggeessttaallttuunngg  mmöögglliicchh

--  DDuurrcchh  ffoorrmmsscchhöönneess  uunndd  kkoommppaakktteess  DDeessiiggnn  iinn  jjeeddeess

AAmmbbiieennttee  iinntteeggrriieerrbbaarr

--  WWäärrmmtt  ddeenn  MMeennsscchheenn  ddiirreekktt  uunndd  nniicchhtt  ddiiee  LLuufftt

--  KKeeiinnee  AAuuffhheeiizzpphhaassee

--  EEffffeekkttiivvee  WWäärrmmee  ddiirreekktt  nnaacchh  ddeemm  AAnnsscchhaalltteenn

--  9922  %%  ddeerr  EElleekkttrriizziittäätt  wwiirrdd  iinn  WWäärrmmee  uummggeesseettzztt,,  ccaa..  00,,2288  €€  BBeerrttiieebbss--

kkoosstteenn  pprroo  SSttuunnddee  ((SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  EECCOO++)),,  5500  %% EEnneerrggiieeeeiinnssppaarruunngg

iimm  VVeerrgglleeiicchh  zzuu  aannddeerreenn  HHeeiizzssyysstteemmeenn

--  IInntteennssiittäätt  ssttuuffeennllooss  eeiinnsstteellllbbaarr  ((mmiitt  WWäärrmmeerreegglleerr))

--  EEiinnffaacchhee  IInnssttaallllaattiioonn

--  WWaanndd--,,  DDeecckkeenn--  uunndd  SSttaattiivvmmoonnttaaggee

--  EExxaakkttee  AAuussrriicchhttuunnggssmmöögglliicchhkkeeiitt  dduurrcchh  eeiinnsstteellllbbaarreenn  BBüüggeell

--  IImm  IInnnneenn--  uunndd  AAuußßeennbbeerreeiicchh  eeiinnsseettzzbbaarr

--  HHööcchhssttee  MMoobbiilliittäätt  dduurrcchh  ggeerriinnggeess  GGeewwiicchhtt

--  KKeeiinnee  NNeebbeennpprroodduukkttee,,  kkeeiinn  SSaauueerrssttooffffvveerrbbrraauucchh

--  KKeeiinnee  ddiirreekkttee  CCOO22--EEmmmmiissssiioonn

--  WWäähhrreenndd  ddeerr  AAnnwweenndduunngg  kkeeiinnee  VVeerrsscchhmmuuttzzuunngg  ooddeerr  GGeerrääuusscchh--

eennttwwiicckklluunngg  dduurrcchh  LLuufftt--  uunndd  SSttaauubbbbeewweegguunngg..

--  MMiitt  wweenniiggeerr  EEnneerrggiiee  hhööhheerree  LLeeiissttuunngg

--  DDaass  GGeerräätt  iisstt  sspprriittzzwwaasssseerrggeesscchhüüttzztt  uunndd  bbeesstteehhtt  aauuss  wweetttteerrffeesstteemm      

AAlluummiinniiuumm

--  EEiinnee  ssppeezziieellllee  DDäämmmmuunngg  kküühhlltt  ddaass  GGeehhääuussee,,  uumm  VVeerrbbrreennnnuunnggeenn  

bbeeii  BBeerrüühhrruunngg  zzuu  vveerrmmeeiiddeenn

--  DDaass  EEddeellssttaahhllggiitttteerr  aann  ddeerr  FFrroonntt  sscchhüüttzztt  vvoorr  EEiinnggrriiffff

--  EErrhhööhhttee  BBlleenndduunnggssbbeeggrreennzzuunngg

--  55000000  SSttuunnddeenn  bbeeii  kkoonnssttaanntteerr  HHeeiizzlleeiissttuunngg

((AAuussnnaahhmmee  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11000000  AAmmbbiiggllooww  uunndd  SSOOLLAAMMAAGGIICC  GGoo,,  

mmiitt  mmiittttlleerreerr  LLeebbeennssddaauueerr))

Attraktiv AAttttrraaccttiivvee

Effizient EEffffiicciieenntt

Schnell FFaasstt

Wirtschaftlich EEccoonnoommiiccaall

Regulierbar AAddjjuussttaabbllee

Flexibel FFlleexxiibbllee

Sauber CClleeaann

Effektiv EEffffeeccttiivvee

Sicher SSaaffee

Lange Lebensdauer DDuurraabbllee

4

Vorteile aauuff  eeiinneenn  BBlliicckk

--  PPlleeaassiinngg  lliigghhtt  aattmmoosspphheerree

--  IInnddiivviidduuaall  hhoouussiinngg  ffiinniisshheess  ppoossssiibbllee

--  HHaarrmmoonniizzeess  wwiitthh  iittss  ssuurrrroouunnddiinnggss  tthhaannkkss  ttoo  aann  aattttrraaccttiivvee  aanndd  

ccoommppaacctt  ddeessiiggnn..

--  KKeeeeppss  ppeeooppllee  wwaarrmm  rraatthheerr  tthhaann  hheeaatteedd  tthhee  aaiirr

--  NNoo  hheeaatt--uupp  pphhaassee

--  EEffffeeccttiivvee  hheeaatt  ddiirreeccttllyy  aafftteerr  sswwiittcchhiinngg  oonn

--  9922  %%  ooff  eelleeccttrriicc  ppoowweerr  iinnppuutt  iiss  ccoonnvveerrtteedd  ttoo  hheeaatt  aapppprrooxx..  00..2288  €€  

ooppeerraattiinngg  ccoossttss  ppeerr  hhoouurr  ((SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  EECCOO++))  5500  %%  eenneerrggyy  

ssaavviinnggss  ccoommppaarreedd  wwiitthh  ootthheerr  hheeaatteedd  ssyysstteemmss

--  IInnffiinniitteellyy  aaddjjuussttaabbllee  iinntteennssiittyy  ((vviiaa  hheeaatt  ccoonnttrrooll))

--  EEaassyy  iinnssttaallllaattiioonn

--  WWaallll,,  cceeiilliinngg  aanndd  ttrriippoodd  mmoouunnttaabbllee

--  TTaarrggeetteedd  hheeaatt  ssuuppppllyy  tthhaannkkss  ttoo  aaddjjuussttaabbllee  bbrraacckkeett

--  SSuuiittaabbllee  ffoorr  iinnddoooorr  aanndd  oouuttddoooorr  uussee

--  MMaaxxiimmuumm  mmoobbiilliittyy  tthhaannkkss  ttoo  llooww  wweeiigghhtt

--  NNoo  bbyypprroodduuccttss,,  nnoo  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  ooxxyyggeenn

--  NNoo  ddiirreecctt  CCOO22 eemmiissssiioonn

--  NNoo  ppoolllluuttiioonn  oorr  nnooiissee  dduuee  ttoo  aaiirr  aanndd  dduusstt  mmoovveemmeennttss  dduurriinngg  uussee

--  MMoorree  ppeerrffoorrmmaannccee  wwiitthh  lleessss  eenneerrggyy

--  TThhee  ddeevviiccee  iiss  ssppllaasshh  wwaatteerr  pprrootteecctteedd  aanndd  mmaaddee  ooff  wweeaatthheerrpprrooooff  

aalluummiinniiuumm

--  SSppeecciiaall  iinnssuullaattiioonn  kkeeeeppss  tthhee  hhoouussiinngg  ccooooll  ttoo  aavvooiidd  bbuurrnnss  iinn  ccaassee  

ooff  ccoonnttaacctt

--  TThhee  ssttaaiinnlleessss  sstteeeell  ggrraattiinngg  aatt  tthhee  ffrroonntt  pprroovviiddeess  pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  

rreeaacchhiinngg  iinn

--  IImmpprroovveedd  ddaazzzzllee  pprrootteeccttiioonn

--  55000000  hhoouurrss  iinn  ccaassee  ooff  ccoonnssttaanntt  hheeaattiinngg

((wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11000000  AAmmbbiiggllooww  aanndd  SSOOLLAAMMAAGGIICC  GGoo

wwiitthh  aann  aavveerraaggee  lliiffee))

bbeenneeffiittss  aatt  aa  ggllaannccee
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NNaacchhhhaallttiiggkkeeiitt  &&  UUmmwweelltt  ssiinndd  ffeesstteerr  BBeessttaannddtteeiill  uunnsseerreerr  UUnntteerrnneehhmmeennsspphhiilloossoopphhiiee

uunndd  ssppiieeggeellnn  ssiicchh  iinn  uunnsseerreenn    PPrroodduukktteenn  wwiieeddeerr..  GGeerraaddee  iinn  ZZeeiitteenn  sstteeiiggeennddeerr

EEnneerrggiieepprreeiissee  uunndd  ddeess  öökkoollooggiisscchheenn  UUmmddeennkkeennss  ssiinndd  wwiirr  uumm  ssoo  eennttsscchhlloosssseenneerr,,

nneeuuee  hhoocchheeffffiizziieennttee  PPrroodduukkttee  zzuu  eennttwwiicckkeellnn  uunndd  uunnsseerree  PPoossiittiioonn  aallss  TTeecchhnnoollooggiiee--

ffüühhrreerr  aauusszzuubbaauueenn..

DDaass  EErrggeebbnniiss  ddeerr  kkoonnttiinnuuiieerrlliicchheenn  VVeerrbbeesssseerruunngg  uunnsseerreerr  PPrroodduukkttee  iisstt  ddiiee  nneeuueessttee

GGeenneerraattiioonn  uunnsseerreerr  WWäärrmmeessttrraahhlleerr  EECCOO--PPlluuss..  SSiiee  sstteeiiggeerrtt  ddaass  PPrroodduukktteerrlleebbnniiss  uunndd

sseennkktt  gglleeiicchhzzeeiittiigg  ddeenn  EEnneerrggiieevveerrbbrraauucchh..  SSoo  llöösseenn  wwiirr  uunnsseerr  LLeeiissttuunnggssvveerrsspprreecchheenn  eeiinn::

WWäärrmmee,,  ddiiee  SSiiee  eerrrreeiicchhtt..

DDaass  WWäärrmmeeeemmppffiinnddeenn  iinnnneerrhhaallbb  ddeerr  KKoommffoorrttzzoonnee  vveerräännddeerrtt  ssiicchh  iinn  AAbbhhäännggiiggkkeeiitt

vvoonn  ddeerr  AAuußßeenntteemmppeerraattuurr  uunndd  ddeerr  WWiinnddssttäärrkkee..  DDuurrcchh  ddiiee  hhööhheerree  WWäärrmmeelleeiissttuunngg

((SSttrraahhlluunnggssiinntteennssiittäätt))  eerrrreeiicchheenn  wwiirr  eeiinn  iinnssggeessaammtt  hhööhheerreess  WWäärrmmeenniivveeaauu  

((SSttrraahhlluunnggssiinntteennssiittäättssnniivveeaauu))..

DDeerr  ffoollggeennddee  VVeerrgglleeiicchh  zzeeiiggtt,,  ddaassss  wwiirr  mmiitt  eeiinneemm  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  EECCOO++  ddiiee  gglleeii--

cchhee  HHeeiizzlleeiissttuunngg  eerrrreeiicchheenn  wwiiee  mmiitt  eeiinneemm  SSOOLLAAMMAAGGIICC  22000000  ddeerr  eerrsstteenn  GGeenneerraa--

ttiioonn..  DDaabbeeii  eerrwweeiitteerrtt  ssiicchh  ssooggaarr  bbeeii  nniieeddrriiggeerreenn  AAuußßeenntteemmppeerraattuurreenn  ddiiee

KKoommffoorrttzzoonnee  ((bbeehheeiizzbbaarree  FFllääcchhee))..

Leistungsvergleich ||  bbeenncchhmmaarrkkiinngg

DDeerr Umwelt zzuulliieebbee

SSuussttaaiinnaabbiilliittyy  &&  eennvviirroonnmmeenntt  aarree  aa  kkeeyy  eelleemmeenntt  iinn  oouurr  mmiissssiioonn  ssttaatteemmeenntt  aanndd  rree--

fflleecctteedd  iinn  oouurr  pprroodduuccttss..  IInn  ttiimmeess  ooff  rriissiinngg  eenneerrggyy  pprriicceess  aanndd  eeccoollooggiiccaall  cchhaannggee  iinn

ppaarrttiiccuullaarr,,  wwee  aarree  aallll  tthhee  mmoorree  ccoommmmiitttteedd  ttoo  ddeevveellooppiinngg  hhiigghhllyy  eenneerrggyy--eeffffiicciieenntt

pprroodduuccttss  aanndd  eexxtteennddiinngg  oouurr  ppoossiittiioonn  aass  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  lleeaaddeerr..

TThhee  nneeww  ggeenneerraattiioonn  ooff  oouurr  EECCOO  PPlluuss  rraaddiiaanntt  hheeaatteerr  iiss  tthhee  rreessuulltt  ooff  ccoonnttiinnuuoouuss  

iimmpprroovveemmeenntt  ooff  oouurr  pprroodduuccttss..  IItt  eennhhaanncceess  tthhee  pprroodduucctt  eexxppeerriieennccee  wwhhiillee  aatt  tthhee

ssaammee  ttiimmee  rreedduucciinngg  eenneerrggyy  ccoonnssuummppttiioonn..  TThhiiss  iiss  hhooww  wwee  ffuullffiill  oouurr  ccoommmmiittmmeennttss::

HHeeaatt  tthhaatt  rreeaacchheess  yyoouu..

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccoommppaarriissiioonn  sshhoowwss  tthhaatt  wwee  aacchhiieevvee  tthhee  ssaammee  hheeaatteedd  ppeerrffoorrmmaannccee  wwiitthh

aa  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  EECCOO++  aass  wwiitthh  aa  ffiirrsstt  ggeenneerraattiioonn  SSOOLLAAMMAAGGIICC  22000000..  OOnn  ttoopp  ooff  tthhiiss,,

wwee  hhaavvee  eexxtteennddeedd  tthhee  ccoommffoorrtt  zzoonnee  ((hheeaattaabbllee  aarreeaa))  iinn  lloowweerr  oouuttddoooorr  tteemmppeerraattuurreess..

TThhee  wwaayy  ppeeooppllee  eexxppeerriieennccee  wwaarrmmtthh  iinnssiiddee  tthhee  ccoommffoorrtt  zzoonnee  ddiiffffeerrss  ddeeppeennddiinngg

oonn  tthhee  oouuttddoooorr  tteemmppeerraattuurree  aanndd  wwiinndd  ssppeeeedd..  TThhaannkkss  ttoo  hhiigghheerr  hheeaatt  oouuttppuutt  

((rraaddiiaattiioonn  iinntteennssiittyy)),,  wwee  aacchhiieevvee  aa  hhiigghheerr  oovveerraallll  lleevveell  ooff  hheeaatt  ((rraaddiiaattiioonn  iinntteennssiittyy  lleevveell))..

ffoorr  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt

SSOOLLAAMMAAGGIICC 1400 ECO+ SSOOLLAAMMAAGGIICC 2000
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Emitter

eemmiitttteerr

Wirkungsgrad

ddeeggrreeee  ooff  eeffffiicciieennccyy

Aufheizphase

hheeaatteedd  pphhaassee

Emissionsmaximum 

eemmiissssiioonn  ppeeaakk

sichtbares Licht

vviissiibbllee  lliigghhtt

Spektrum

ssppeeccttrruumm

Windempfindlichkeit

wwiinndd  sseennssiittiivviittyy

Farbsensibilität

ccoolloouurr  sseennssiittiivviittyy

Quarz

qquuaarrttzz

6600  %%

3300  sseecc  ((9900  %%  LLeeiissttuunngg  ||  ccaappaacciittyy))

22,,22  µµmm

00,,55  %%

33,,55  %%  IIRR--AA

5500  %%  IIRR--BB

4466  %%  IIRR--CC

HHoocchh  ||  hhiigghh

MMiitttteell  ||  mmeeddiiuumm

Widerstandsheizung

rreessiissttaannccee  hheeaattiinngg

4400  %%

55  mmiinn  ((9900  %%  LLeeiissttuunngg  ||  ccaappaacciittyy))

44  µµmm

00,,0055  %%

11  %%  IIRR--AA

1144  %%  IIRR--BB

8855  %%  IIRR--CC

SSeehhrr  hhoocchh  ||  vveerryy  hhiigghh

GGeerriinngg  ||  llooww

Infrarot Halogenlampe

iinnffrraarreedd  hhaallooggeenn  llaammpp

9922  %%

11  sseecc  ((9900  %%  LLeeiissttuunngg  ||  ccaappaacciittyy))

11,,22  µµmm

66  %%

3344  %%  IIRR--AA

5500  %%  IIRR--BB

1100  %%  IIRR--CC

NNeeiinn  ||  nnoo

HHoocchh  ||  hhiigghh

IInnffrraarroott  iisstt  eeiinnee  nnaattüürrlliicchhee  SSttrraahhlluunngg,,  ddiiee  kknnaapppp  5500  %%  ddeess  GGeessaammttssttrraahh--
lluunnggssssppeekkttrruummss  ddeerr  SSoonnnnee  aauussmmaacchhtt..  TTrriifffftt  IInnffrraarroottssttrraahhlluunngg  aauuff  uunnsseerree
HHaauutt,,  ddaannnn  llöösstt  ssiiee  eeiinn  aannggeenneehhmmeess  WWäärrmmeeeemmppffiinnddeenn  aauuss..  DDeesshhaallbb
wwiirrdd  ssiiee  aauucchh  ggeerrnnee  aallss  „„WWäärrmmeessttrraahhlluunngg““  bbeezzeeiicchhnneett..  OOhhnnee  ddiiee  ttäägglliicchhee
DDoossiiss  IInnffrraarroott  vvoonn  ddeerr  SSoonnnnee  wwüürrddee  eess  aauuff  ddeerr  EErrddee  kkeeiinn  LLeebbeenn  ggeebbeenn..  

DDaass  WWoorrtt  „„IInnffrraarroott““  ((IInnffrraa  llaatt..  uunntteerrhhaallbb,,  jjeennsseeiittss))  vveerrddeeuuttlliicchhtt,,  ddaassss  eeiinn  BBee--
rreeiicchh  ddeerr  eelleekkttrroommaaggnneettiisscchheenn  SSttrraahhlluunngg  ggeemmeeiinntt  iisstt,,  ddeerr  oobbeerrhhaallbb  ddeess
rrootteenn  EEnnddeess  ddeess  ssiicchhttbbaarreenn  LLiicchhttssppeekkttrruummss  lliieeggtt  uunndd  ssoommiitt  kkeeiinnee  UUVV--SSttrraahhlluunngg
iimm  SSttrraahhlluunnggssssppeekkttrruumm  bbeeiinnhhaalltteett..  

AAlllleerrddiinnggss  ggiibbtt  eess  ggrrooßßee  UUnntteerrsscchhiieeddee  zzwwiisscchheenn  ddeenn  vveerrsscchhiieeddeenneenn  IInnffrraa--
rroottbbeerreeiicchheenn  bbzzww..  WWeelllleennlläännggeenn..  IInnffrraarroottssttrraahhlleenn  wweerrddeenn  ddaahheerr  iinn  33  vveerr--
sscchhiieeddeennee  BBeerreeiicchhee  eeiinnggeetteeiilltt::

KKuurrzzwweelllliiggeess  IInnffrraarroott  ((IIRR--AA))    
MMiitttteellwweelllliiggeess  IInnffrraarroott  ((IIRR--BB))  
LLaannggwweelllliiggeess  IInnffrraarroott  ((IIRR--CC))

EEiinnffüühhrruunngg  iinn  ddiiee  Infrarotstrahlung
iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo  iinnffrraarreedd  rraaddiiaattiioonn

IInnffrraarreedd  rraaddiiaattiioonn  iiss  aa  nnaattuurraall  ffoorrmm  ooff  rraaddiiaattiioonn  wwhhiicchh  aaccccoouunnttss  ffoorr  nneeaarrllyy
5500  %%  ooff  tthhee  ttoottaall  rraaddiiaattiioonn  ssppeeccttrruumm  ooff  tthhee  ssuunn..  WWhheenn  iinnffrraarreedd  rraaddiiaattiioonn
ccoommeess  iinnttoo  ccoonnttaacctt  wwiitthh  oouurr  sskkiinn  iitt  ttrriiggggeerrss  aa  pplleeaassaanntt  wwaarrmmiinngg  sseennssaattiioonn..
TThhiiss  iiss  wwhhyy  iitt  iiss  aallssoo  aaffffeeccttiioonnaatteellyy  kknnoowwnn  aass  ""hheeaatt  rraaddiiaattiioonn""..  WWiitthhoouutt  tthhee
ddaaiillyy  ddoossee  ooff  iinnffrraarreedd  rraaddiiaattiioonn  ffrroomm  tthhee  ssuunn  tthheerree  wwoouulldd  bbee  nnoo  lliiffee  oonn  EEaarrtthh..

TThhee  wwoorrdd  ""iinnffrraarreedd""  ((wwhhiicchh  sstteemmss  ffrroomm  tthhee  LLaattiinn  ''iinnffrraa''  mmeeaanniinngg  bbeellooww  oorr
bbeeyyoonndd))  aalllluuddeess  ttoo  aann  aarreeaa  ooff  eelleeccttrroommaaggnneettiicc  rraaddiiaattiioonn  tthhaatt  lliieess  bbeeyyoonndd  tthhee
rreedd  eenndd  ooff  tthhee  vviissiibbllee  lliigghhtt  ssppeeccttrruumm  aanndd  ddooeess  nnoott  ccoonnttaaiinn  aannyy  UUVV  rraaddiiaattiioonn..

TThheerree  aarree,,  hhoowweevveerr,,  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  vvaarriioouuss  iinnffrraarreedd
ffiieellddss  aanndd  wwaavveelleennggtthhss..  IInnffrraarreedd  rraayyss  ccaann  bbee  bbrrookkeenn  ddoowwnn  iinnttoo  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  tthhrreeee  ccaatteeggoorriieess::

SShhoorrtt--wwaavvee  iinnffrraarreedd  ((IIRR--AA))
MMeeddiiuumm--wwaavvee  iinnffrraarreedd  ((IIRR--BB))
LLoonngg--wwaavvee  iinnffrraarreedd  ((IIRR--CC))

Infrarot Heiztechnologien im Vergleich ||  iinnffrraarreedd  hheeaatteedd  uunniittss  iinn  ccoommppaarriissoonn
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ssiicchhttbbaarrtteess  LLiicchhtt  ||  vviissiibbllee  rraaddiiaattiioonnUUVV  LLiicchhtt  ||  UUVV  rraaddiiaattiioonn IIRR--AA IIRR--BB IIRR--CC

33662200KK 22007700KK 996655KK
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IR-A 780 nm -  1400 nm
HHeeiizzpprriinnzziipp  SSttrraahhlluunnggsswwäärrmmee  
hheeaatteedd  pprriinncciippllee::  rraaddiiaanntt  hheeaatt

IR-B 1400 nm - 3000 nm
HHeeiizzpprriinnzziipp  SSttrraahhlluunnggsswwäärrmmee  &&  KKoonnvveekkttiioonn
hheeaatteedd  pprriinncciippllee::  rraaddiiaanntt  hheeaatt  &&  ccoonnvveeccttiioonn

IR-C 3000 nm - 1 000 000 nm

HHeeiizzpprriinnzziipp  KKoonnvveekkttiioonn  
hheeaatteedd  pprriinncciippllee::  ccoonnvveeccttiioonn

Strahlungsspektrum  SOLAMAGIC ||  SSOOLLAAMMAAGGIICC  rraaddiiaattiioonn  ssppeeccttrruumm

Angenehme Wärme ||  pplleeaassaanntt  hheeaatt

BBeessoonnddeerrss  gguutt  dduurrcchhddrriinnggtt  ddiiee  kkuurrzzwweelllliiggee  IInnffrraarroottssttrraahhlluunngg  aauuffggrruunndd
iihhrreerr  WWeelllleennlläännggee  ddiiee  LLuufftt  uunndd  zzwwaarr  uunnaabbhhäännggiigg  vvoonn  ddeerr  LLuufftttteemmppeerraattuurr..
DDiieess  eerrkklläärrtt,,  wweesshhaallbb  wwiirr  iimm  WWiinntteerr  ttrroottzz  rreellaattiivv  nniieeddrriiggeerr  AAuußßeenntteemmppeerraattuurr
iimm  SSoonnnneennsscchheeiinn  ddeennnnoocchh  aannggeenneehhmmee  WWäärrmmee  eemmppffiinnddeenn..  

DDiiee  SSOOLLAAMMAAGGIICC  HHeeiizzssttrraahhlleerr  kkoommbbiinniieerreenn  kkuurrzzwweelllliiggeess  HHaallooggeenn--IInnffrraarroott
mmiitt  ppeerrffeekkttiioonniieerrtteerr  TTeecchhnniikk..  DDaass  EErrggeebbnniiss  iisstt  eeiinnee  hhoocchheeffffiizziieennttee  HHeeiizztteecchh--
nnoollooggiiee,,  ddiiee  bbeessoonnddeerrss  ffüürr  ddeenn  AAuußßeennbbeerreeiicchh  ggeeeeiiggnneett  iisstt..
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TThhaannkkss  ttoo  iittss  wwaavveelleennggtthh  sshhoorrtt--wwaavvee  iinnffrraarreedd  rraaddiiaattiioonn  ppeenneettrraatteess  tthhee  
aattmmoosspphheerree  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wweellll,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  aaiirr  tteemmppeerraattuurree..  TThhiiss  
eexxppllaaiinnss  wwhhyy  wwee  ffeeeell  aa  pplleeaassaanntt  wwaarrmmtthh  iinn  tthhee  ssuunnsshhiinnee  dduurriinngg  wwiinntteerr,,
ddeessppiittee  aa  rreellaattiivveellyy  llooww  eexxtteerrnnaall  tteemmppeerraattuurree..

TThhee  SSOOLLAAMMAAGGIICC  rraaddiiaanntt  hheeaatteerrss  ccoommbbiinnee  sshhoorrtt--wwaavvee  hhaallooggeenn  iinnffrraarreedd  
rraaddiiaattiioonn  wwiitthh  ppeerrffeecctteedd  tteecchhnnoollooggyy..  TThhee  rreessuulltt  iiss  aann  eexxttrreemmeellyy  eeffffiicciieenntt
hheeaatteedd  uunniitt  wwhhiicchh  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ssuuiittaabbllee  ffoorr  oouuttddoooorr  uussee..

SSttrraahhlluunnggssiinntteennssiittäätt  ((WW//nnmm))  ||  rraaddiiaattiioonn  iinntteennssiittyy  ((WW//nnmm))

WWeelllleennlläännggee  ((µµmm))  ||  wwaavveelleennggtthh  ((µµmm))

IR-A
IR-B
IR-C

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC  eeiinn  ssttaarrkkeerr  Partner

DDyynnaammiisscchhee  MMäärrkkttee  mmiitt  hhoohheemm  WWeettttbbeewweerrbbssddrruucckk  eerrffoorrddeerrnn  ssttaarrkkee  PPaarrttnneerr  mmiitt

KKoommppeetteennzz,,  KKnnooww--HHooww  uunndd  eeiinneemm  BBlliicckk  ffüürr  ddaass  GGaannzzee..  PPaarrttnneerr,,  ddiiee  fflleexxiibbeell  aauuff

TTrreennddss  uunndd  aauuff  WWüünnsscchhee  ddeerr  KKuunnddeenn  nnaacchh  KKoommffoorrtt,,  IInnnnoovvaattiioonn,,  FFuunnkkttiioonnaalliittäätt  uunndd

IInnddiivviidduuaalliissiieerruunngg  eeiinnggeehheenn  uunndd  ddiieessee  iinnnneerrhhaallbb  kküürrzzeesstteerr  ZZeeiitt  rreeaalliissiieerreenn  kköönnnneenn..

DDaavvoonn  ssiinndd  wwiirr  üübbeerrzzeeuuggtt  uunndd  hhaannddeellnn  eennttsspprreecchheenndd..  WWiirr  hheellffeenn  IIhhnneenn  bbeeii  ddeerr

RReeaalliissiieerruunngg  IIhhrreerr  IIddeeeenn..
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NNeebbeenn  ddeenn  SSttaannddaarrddffaarrbbeenn  wweeiißß,,  ttiittaann  uunndd  nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ssiinndd  aauucchh  iinnddiivviidduueellllee

FFaarrbbeenn  ggeeggeenn  ggeerriinnggeenn  AAuuffpprreeiiss  kkuurrzzffrriissttiigg  lliieeffeerrbbaarr..  NNeennnneenn  SSiiee  uunnss  IIhhrree  WWuunnsscchh--

ffaarrbbee  ((RRAALL))  uunndd  wwiirr  eerrsstteelllleenn  IIhhnneenn  eeiinn  AAnnggeebboott  ffüürr  IIhhrreenn  SSOOLLAAMMAAGGIICC..

Produktindividualisierungen ||  pprroodduucctt  ccuussttoommiizzaattiioonn

Sonderlösungen ||  ssppeecciiaall  ssoolluuttiioonnss

HHiillttoonn  HHootteell  iinn  DDrreessddeenn..  SSOOLLAAMMAAGGIICC  LLiicchhtt--WWäärrmmee--SSoouunndd  ((ss..  SSeeiittee  5555))  mmiitt  eeiinneerr  

GGeessaammttlläännggee  vvoonn  110000mm HHiillttoonn  HHootteell  iinn  DDrreessddeenn..  SSOOLLAAMMAAGGIICC  lliigghhtt  hheeaatt  ssoouunndd  ((ss..  ppaaggee  5555))  wwiitthh  aa  ttoottaall

lleennggtthh  ooff  110000mm

DDyynnaammiicc  aanndd  hhiigghhllyy  ccoommppeettiittiivvee  mmaarrkkeettss  rreeqquuiirreedd  ssttrroonngg  aanndd  ccoommppeetteenntt  ppaarrttnneerrss

wwiitthh  mmaattcchhiinngg  kknnooww--hhooww  aanndd  aa  hhoolliissttiicc  aapppprrooaacchh..  PPaarrttnneerrss  wwhhoo  ccaann  rreessppoonndd  iinn  aa

fflleexxiibbllee  wwaayy  ttoo  ttrreennddss  aanndd  tthhee  ccuussttoommeerr''ss  nneeeeddss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ccoonnvveenniieennccee,,  iinnnnoovvaattiioonn,,

ffuunnccttiioonnaalliittyy  aanndd  ccuussttoommiizzaattiioonn,,  aanndd  pprroovviiddee  mmaattcchhiinngg  ssoolluuttiioonnss  iinn  tthhee  sshhoorrtteesstt

ppoossssiibbllee  ttiimmee..

WWee  aarree  ccoommmmiitttteedd  ttoo  tthhiiss  aanndd  aacctt  aaccccoorrddiinnggllyy..  WWee  hheellpp  yyoouu  ttoo  iimmpplleemmeenntt  yyoouurr  iiddeeaass..

BBeessiiddeess  tthhee  ssttaannddaarrdd  ccoolloouurrss  ooff  wwhhiittee,,  ttiittaanniiuumm  aanndd  nnaannoo--aanntthhrraacciittee,,  iinnddiivviidduuaall  ccoolloouurrss

aarree  aallssoo  aavvaaiillaabbllee  aatt  sshhoorrtt  nnoottiiccee  ffoorr  aa  ssmmaallll  ssuurrcchhaarrggee..  LLeett  uuss  kknnooww  yyoouurr  pprreeffeerrrreedd  

ccoolloouurr  ((RRAALL))  ssoo  tthhaatt  wwee  ccaann  ssuubbmmiitt  aann  ooffffeerr  ffoorr  yyoouurr  ccuussttoommiizzeedd  SSOOLLAAMMAAGGIICC..

SSOOLLAAMMAAGGIICC Customizing --  FFlleexxiibbiilliittäätt  aauuff  hhööcchhsstteemm  NNiivveeaauu SSOOLLAAMMAAGGIICC CCuussttoommiizziinngg --  ffoorr  bbeesstt--ooff--ccllaassss  fflleexxiibbiilliittyy

SSOOLLAAMMAAGGIICC  aa  ppoowweerrffuull  ppaarrttnneerr

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC 500
QQuuaalliittäätt  ssttaatttt  GGrröößßee..  ÜÜbbeerraallll,,  wwoo  eeiinnee  ggeerriinnggee  WWäärrmmeelleeiissttuunngg  bbeennööttiiggtt  wwiirrdd,,
üübbeerrzzeeuuggtt  ddeerr  SSoollaammaaggiicc  550000  dduurrcchh  sseeiinnee  vviieellffäällttiiggeenn  EEiinnssaattzzmmöögglliicchhkkeeiitteenn..

Einsatzbereiche
BBaabbyyppfflleeggee,,  BBaaddeezziimmmmeerr,,  WWeellllnneessssbbeerreeiicchhee,,  MMaarrkkttssttäännddee

QQuuaalliittyy  rraatthheerr  tthhaann  ssiizzee..  WWhheerreevveerr  llooww  ppoowweerr  ccoonnssuummppttiioonn  iiss  aa  rreeqquuiirreemmeenntt,,
tthhee  SSoollaammaaggiicc  550000  iimmpprreesssseess  wwiitthh  iittss  vveerrssaattiillee  rraannggee  ooff  aapppplliiccaattiioonnss..

Applications
bbaabbyy  ccaarree,,  bbaatthhrroooommss,,  wweellllnneessss  aarreeaass,,  mmaarrkkeett  ssttaallllss

9

grohatherm GmbH



ohne Schalter ||  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

mit Zugschalter ||  wwiitthh  ppuullll  sswwiittcchh

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

SSOOLLAAMMAAGGIICC  500

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

C

Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  KKiipppphhaalltteerruunngg,,  ooppttiioonnaall  mmiitt  ZZuuggsscchhaalltteerr  eerrhhäällttlliicchh

wwiitthh  ttiillttiinngg  bbrraacckkeett,,  ooppttiioonnaall  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  ppuullll  sswwiittcchh  

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

Leistung ||  ccaappaacciittyy
11xx  550000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2244

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
440000  mmmm  mmiitt  SScchhuukkoosstteecckkeerr  ||  wwiitthh  SScchhuukkoo  pplluugg

Gewicht ||  wweeiigghhtt
11,,44  kkgg

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee
bbiiss  44  mm22  ||  uupp  ttoo  44  mm22

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  550000  mmiitt  KKiipppphhaalltteerruunngg

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  550000  wwiitthh  ttiillttiinngg  bbrraacckkeett

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall
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cross-wise

length-wise

1. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 331188  mmmm

2. Höhe ||  hheeiigghhtt 7733  mmmm

3. Breite ||  wwiiddtthh 114455  mmmm

4. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 114411  mmmm

5. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee 3300°°  eeiinnsseeiittiigg  ||  uunniiddiirreeccttiioonnaall

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000444455

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000444444

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000445533

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000 11 1177

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000112255

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000445522

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

Deckeneinbaurahmen ||  ffrraammee  ffoorr  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg Seite ||  ppaaggee 69

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC 1000
DDaass  MMuullttiiffuunnkkttiioonnssggeerräätt  iinn  ddeerr  11000000  WWaatttt--KKllaassssee  lläässsstt  ssiicchh  mmüühheellooss  iinn  ddiiee
vveerrsscchhiieeddeennsstteenn  BBeerreeiicchhee  iinntteeggrriieerreenn..

Einsatzbereiche
CCaarraavvaann//CCaammppiinngg,,  MMaarrkkiisseenn,,  EEiinnggaannggss--//WWaarrtteebbeerreeiicchhee

TThhee  mmuullttii--ffuunnccttiioonnaall  ddeevviiccee  iinn  tthhee  11000000  WWaatttt  ccllaassss  ccaann  eeaassiillyy  bbee  iinntteeggrraatteedd
iinn  aa  vvaarriieettyy  ooff  aarreeaass..

Applications
ccaarraavvaann//ccaammppiinngg,,  aawwnniinnggss,,  eennttrraanncceess//wwaaiittiinngg  aarreeaass

11
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Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

Deckeneinbaurahmen ||  ffrraammee  ffoorr  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg Seite ||  ppaaggee 69

ohne Schalter ||  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

mit Zugschalter ||  wwiitthh  ppuullll  sswwiittcchh

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

SSOOLLAAMMAAGGIICC  1000

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

C

Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  KKiipppphhaalltteerruunngg,,  ooppttiioonnaall  mmiitt  ZZuuggsscchhaalltteerr  eerrhhäällttlliicchh

wwiitthh  ttiillttiinngg  bbrraacckkeett,,  ooppttiioonnaall  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  ppuullll  sswwiittcchh  

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

Leistung ||  ccaappaacciittyy
11xx  11000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2244

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
440000  mmmm  mmiitt  SScchhuukkoosstteecckkeerr  ||  wwiitthh  SScchhuukkoo  pplluugg

Gewicht ||  wweeiigghhtt
22,,1122  kkgg

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
bbiiss  77  mm22  ||  uupp  ttoo  77  mm22

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11000000  mmiitt  KKiipppphhaalltteerruunngg

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11000000  wwiitthh  ttiillttiinngg  bbrraacckkeett

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall
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1. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 444488  mmmm

2. Höhe ||  hheeiigghhtt 7733  mmmm

3. Breite ||  wwiiddtthh 114455  mmmm

4. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 114411  mmmm

5. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee 3300°°  eeiinnsseeiittiigg  ||  uunniiddiirreeccttiioonnaall

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000444477

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000444499

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000445511

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000444466

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000444488

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000445500

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC 1000 AAmmbbiiggllooww
DDiiee  kkoosstteennggüünnssttiiggee  EEiinnssttiieeggssvvaarriiaannttee  mmiitt  mmiittttlleerreerr  LLeebbeennssddaauueerr  ffüürr  iinnddiivviidduu--
eellllee  AAnnwweenndduunnggssggeebbiieettee..  IImm  IInnddoooorrbbeerreeiicchh  ssoowwiiee  iinn  ggeesscchhüüttzztteenn  BBeerreeiicchheenn
eennttffaalltteett  eerr  sseeiinnee  vvoollllee  WWiirrkkuunnggsskkrraafftt..

Einsatzbereiche
PPrroommoottiioonn--ZZwweecckkee,,  WWoohhnnrrääuummee

TThhee  llooww--bbuuddggeett  eennttrryy--lleevveell  vvaarriiaanntt  ffoorr  iinnddiivviidduuaall  aapppplliiccaattiioonnss..  VVeerryy  eeffffeeccttiivvee
iinnddoooorrss  aanndd  iinn  ccoovveerreedd  aarreeaass..

Applications
pprroommoottiioonnaall,,  lliivviinngg  rroooommss
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Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11000000  mmiitt  KKiipppphhaalltteerruunngg

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11000000  wwiitthh  ttiillttiinngg  bbrraacckkeett

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
bbiiss  77  mm22  ||  uupp  ttoo  77  mm22

Gewicht ||  wweeiigghhtt
22,,1122  kkgg

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
440000  mmmm  mmiitt  SScchhuukkoosstteecckkeerr  ||  wwiitthh  SScchhuukkoo  pplluugg

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2211

Leistung ||  ccaappaacciittyy
11xx  11000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

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

Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  KKiipppphhaalltteerruunngg  uunndd  ZZuuggsscchhaalltteerr  

wwiitthh  ttiillttiinngg  bbrraacckkeett  aanndd  ppuullll  sswwiittcchh  

CT

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  1000 AAmmbbiiggllooww

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee
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1. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 550088  mmmm

2. Höhe ||  hheeiigghhtt 7733  mmmm

3. Breite ||  wwiiddtthh 114455  mmmm

4. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 114411  mmmm

5. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee 3300°°  eeiinnsseeiittiigg  ||  uunniiddiirreeccttiioonnaall

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 991100000011 11

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000009955

mit Zugschalter ||  wwiitthh  ppuullll  sswwiittcchh

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

Deckeneinbaurahmen ||  ffrraammee  ffoorr  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg Seite ||  ppaaggee 69

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC 1400
DDiieesseerr  SSttrraahhlleerr  iisstt  ddeerr  ppeerrffeekkttee  FFrreeiizzeeiittbbeegglleeiitteerr..  DDeerr  lleeiissttuunnggssooppttiimmiieerrttee
SSttrraahhlleerr  kkoommbbiinniieerrtt  hhoohhee  EEffffiizziieennzz  mmiitt  ggrrooßßeerr  VViieellsseeiittiiggkkeeiitt..  DDuurrcchh  ddeenn  ooppttiioo--
nnaalleenn  SSttaattiivv--EEiinnssaattzz  iisstt  eerr  jjeeddeerrzzeeiitt  fflleexxiibbeell  uunndd  mmoobbiill  eeiinnsseettzzbbaarr..

Einsatzbereiche
GGaarrtteenn,,  TTeerrrraassssee,,  BBaallkkoonn,,  SScchhiirrmmee,,  MMaarrkkiisseenn

TThhiiss  rraaddiiaattoorr  iiss  tthhee  ppeerrffeecctt  ccoommppaanniioonn  ffoorr  lleeiissuurree  ttiimmee..  TThhee  ppoowweerr--ooppttiimmiisseedd
rraaddiiaattoorr  ccoommbbiinneess  bbeesstt  ooff  ccllaassss  eeffffiicciieennccyy  wwiitthh  aammaazziinngg  vveerrssaattiilliittyy..  TThhee  ooppttiioonn
ooff  uussiinngg  aa  ttrriippoodd  mmeeaannss  yyoouu  ccaann  uussee  iitt  aatt  aannyy  ttiimmee  iinn  aa  fflleexxiibbllee  wwaayy,,  aanndd
iinn  mmoobbiillee  aapppplliiccaattiioonnss..

Applications
ggaarrddeenn,,  ppaattiioo,,  bbaallccoonnyy,,  ppaarraassoollss,,  aawwnniinnggss

15
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ohne Schalter ||  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

mit Kippschalter ||  wwiitthh  ttooggggllee  sswwiittcchh

mit Zugschalter ||  wwiitthh  ppuullll  sswwiittcchh

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

SSOOLLAAMMAAGGIICC  1400

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

CT

Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  BBeeffeessttiigguunnggssbbüüggeell

ooppttiioonnaall  mmiitt  KKiipppp--  ooddeerr  ZZuuggsscchhaalltteerr  eerrhhäällttlliicchh

wwiitthh  mmoouunnttiinngg  bbrraacckkeett

ooppttiioonnaall  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  ttooggggllee  oorr  ppuullll  sswwiittcchh  

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

Leistung ||  ccaappaacciittyy
11xx  11440000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2244

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
440000  mmmm  mmiitt  SScchhuukkoosstteecckkeerr  ||  wwiitthh  SScchhuukkoo  pplluugg

Gewicht ||  wweeiigghhtt
22,,5544  kkgg

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
bbiiss  1122  mm22 ||  uupp  ttoo  1122  mm22

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  mmiitt  BBeeffeessttiigguunnggssbbüüggeell

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  wwiitthh  mmoouunnttiinngg  bbrraacckkeett

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall
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1. Länge ||  lleennggtthh 444444  mmmm

2. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 448833  mmmm

3. Höhe ||  hheeiigghhtt 111100  mmmm

4. Breite ||  wwiiddtthh 114444  mmmm

5. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 115522  mmmm

6. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee ++//--  3300°°

Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000000022

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000000000

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000445599

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000000033

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000000011

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000446600

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000001155

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000001144

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000446611

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

Kletthalterung ||  vveellccrroo  ttaappee  aattttaacchhmmeenntt Seite ||  ppaaggee 66

Sprossenhalterung (groß) ||  bbaarr  aattttaacchhmmeenntt  ((bbiigg))  Seite ||  ppaaggee 70

Sprossenhalterung (klein) ||  bbaarr  aattttaacchhmmeenntt  ((ssmmaallll))  Seite ||  ppaaggee 70

Befestigungsprofil für Markisen ||  mmoouunnttiinngg  pprrooffiillee  ffoorr  aawwnniinnggss Seite ||  ppaaggee 66

Wärmeregler 2000 Watt ||  hheeaatt  ccoonnttrroolllleerr  22000000  wwaattttss Seite ||  ppaaggee 71

Windschutz-Steckhalterung ||  pplluugg--iinn  mmoouunnttiinngg  ffoorr  wwiinndd  sshhiieelldd Seite ||  ppaaggee 66

Windschutz-Pfostenhalterung ||  ppoosstt  mmoouunnttiinngg  ffoorr  wwiinndd  sshhiieelldd Seite ||  ppaaggee 66

Stativ ||  ttrriippoodd Seite ||  ppaaggee 67

Deckeneinbaurahmen ||  ffrraammee  ffoorr  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg Seite ||  ppaaggee 69

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC 1400 KKoommppaakktt

DDuurrcchh  sseeiinn  kkoommppaakktteess  DDeessiiggnn  iisstt  ddiieesseerr  SSttrraahhlleerr  bbeessoonnddeerrss  ggeeeeiiggnneett  ffüürr  ddiiee
WWaanndd––//  uunndd  DDeecckkeennmmoonnttaaggee..

Einsatzbereiche
BBaallkkoonn,,  TTeerrrraassssee,,  GGaarrtteennhhääuusseerr,,  HHoobbbbyyrrääuummee

TThhaannkkss  ttoo  iittss  ccoommppaacctt,,  uunnoobbttrruussiivvee  ddeessiiggnn,,  tthhiiss  rraaddiiaattoorr  iiss  ppeerrffeeccttllyy  ssuuiitteedd
ffoorr  wwaallll  aanndd  cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg..

Applications
bbaallccoonnyy,,  ppaattiioo,,  ssuummmmeerr--hhoouusseess,,  hhoobbbbyy  rroooommss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  ccoommppaacctt
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Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  mmiitt  WWaanndd--//DDeecckkeennhhaalltteerruunngg

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  wwiitthh  wwaallll  aanndd  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
bbiiss  1122  mm22  ||  uupp  ttoo  1122  mm22

Gewicht ||  wweeiigghhtt
11,,88  kkgg

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
440000  mmmm  mmiitt  SScchhuukkoosstteecckkeerr  ||  wwiitthh  SScchhuukkoo  pplluugg

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2244

Leistung ||  ccaappaacciittyy
11xx  11440000  WWaatttt  ||  wwaattttss

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

Ausführung ||  vveerrssiioonn

CT

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  1400 KKoommppaakktt

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

18

mmiitt  WWaanndd--//DDeecckkeenn--

hhaalltteerruunngg,,  oohhnnee  SScchhaalltteerr

wwiitthh  wwaallll  aanndd  cceeiilliinngg  

bbrraacckkeett,,  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

1. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 444488  mmmm

2. Höhe ||  hheeiigghhtt 7733  mmmm

3. Breite ||  wwiiddtthh 114455  mmmm

4. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 116600  mmmm

5. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee ++//--  3300°°

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000007799

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000007788

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000447799

ohne Schalter ||  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  ccoommppaacctt

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC 1400 GGoo
DDaass  BBaassiissmmooddeellll  mmiitt  mmiittttlleerreerr  LLeebbeennssddaauueerr  iinn  ddeerr  11440000  WWaatttt--KKllaassssee..  
GGeeeeiiggnneett  ffüürr  ddiiee  WWaanndd--  uunndd  DDeecckkeennmmoonnttaaggee..

Einsatzbereiche
BBaallkkoonn,,  TTeerrrraassssee,,  GGaarrtteennhhääuusseerr,,  HHoobbbbyyrrääuummee

TThhee  eennttrryy  lleevveell  rraaddiiaattoorr  iinn  tthhee  11440000  WWaatttt  ccllaassss..  SSuuiittaabbllee  ffoorr  wwaallll  aanndd  cceeiilliinngg
mmoouunnttiinngg..

Applications
bbaallccoonnyy,,  ppaattiioo,,  ssuummmmeerr--hhoouusseess,,  hhoobbbbyy  rroooommss

19
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Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  GGoo  mmiitt  WWaanndd--//DDeecckkeennhhaalltteerruunngg

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  GGoo  wwiitthh  wwaallll  aanndd  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett  

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
bbiiss  1122  mm22  ||  uupp  ttoo  1122  mm22

Gewicht ||  wweeiigghhtt
22,,5544  kkgg

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
440000  mmmm  mmiitt  SScchhuukkoosstteecckkeerr  ||  wwiitthh  SScchhuukkoo  pplluugg

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2244

Leistung ||  ccaappaacciittyy
11xx  11440000  WWaatttt  ||  wwaattttss

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

Ausführung ||  vveerrssiioonn

C

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  1400 GGoo

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee
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mmiitt  WWaanndd--//DDeecckkeenn--

hhaalltteerruunngg,,  oohhnnee  SScchhaalltteerr

wwiitthh  wwaallll  aanndd  cceeiilliinngg  

bbrraacckkeett,,  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

1. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 444444  mmmm

2. Höhe ||  hheeiigghhtt 111100  mmmm

3. Breite ||  wwiiddtthh 114444  mmmm

4. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 119988  mmmm

5. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee ++//--  3300°°

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000449911

ohne Schalter ||  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC All in one
DDaass  MMuullttiiffuunnkkttiioonnssttaalleenntt  ffüürr  ddeenn  pprriivvaatteenn  GGeebbrraauucchh..  LLiicchhtt  uunndd  WWäärrmmee  ssiinndd
hhiieerr  ooppttiimmaall  kkoommbbiinniieerrtt  uunndd  sscchhaaffffeenn  AAttmmoosspphhäärree  iinn  aalllleenn  EEiinnssaattzzbbeerreeiicchheenn..

Einsatzbereiche
BBaallkkoonn,,  TTeerrrraassssee

TThhee  mmuullttiiffuunnccttiioonnaall  ttaalleenntt  ffoorr  pprriivvaattee  aapppplliiccaattiioonnss..  LLiigghhtt  aanndd  hheeaatt  aarree
ccoommbbiinneedd iinn  aa  ppeerrffeecctt  wwaayy  ttoo  ccrreeaattee  aa  ccoossyy  aattmmoosspphheerree  iinn  aannyy  sseettttiinngg..

Applications
bbaallccoonnyy,,  ppaattiioo

21
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4-Stufen Schalter ||  44  ssttaaggee  sswwiittcchh

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

22

SSOOLLAAMMAAGGIICC  All in one

Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  WWaanndd--//DDeecckkeennhhaalltteerruunngg  uunndd  SSiiggmmaa  2255  WWaatttt  EEiinnbbaauu--

ssttrraahhlleerr  ((336600°°  ddrreehhbbaarr,,  6600°°  sscchhwweennkkbbaarr,,  cchhrroommffaarrbbeenn))

wwiitthh  wwaallll  oorr  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett  aanndd  SSiiggmmaa  2255  wwaattttss  

rreecceesssseedd  ssppoott  ((336600°°  rroottaattaabbllee,,  6600°°  ppiivvoottaabbllee,,  cchhrroommee))

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  AAllll  iinn  oonnee  mmiitt  WWaanndd--//DDeecckkeennhhaalltteerruunngg

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  AAllll  iinn  oonnee  wwiitthh  wwaallll  aanndd  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
lläännggeenn--  uunndd  mmoonnttaaggeeaabbhhäännggiigg

ddeeppeennddiinngg  oonn  lleennggtthh  aanndd  iinnssttaallllaattiioonn

Gewicht ||  wweeiigghhtt
33,,88  kkgg

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
440000  mmmm mmiitt  SScchhuukkoosstteecckkeerr  ||  wwiitthh  SScchhuukkoo  pplluugg

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2244

Leistung (Wärme)||  ccaappaacciittyy  ((hheeaatt))
11xx  11440000  WWaatttt  ||  wwaattttss

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

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000336611

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000336622

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000339933

1x 1400 Watt/ 818 mm/ 2x 25 Watt Einbaustrahler
und Zugschalter 4-stufig 
11xx  11440000  wwaattttss//  881188  mmmm//  22xx  2255  wwaattttss  rreecceesssseedd  ssppoottss
aanndd  ppuullll  sswwiittcchh  44--sstteeppppeedd

1. Gesamtlänge||  ttoottaall  lleennggtthh 881188  mmmm

2. Höhe ||  hheeiigghhtt 7733  mmmm

3. Breite ||  wwiiddtthh 114455  mmmm

4. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 116600  mmmm

5. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee ++//--  3300°°

C

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

11::  LLiicchhtt,,  22::  WWäärrmmee,,

33::  LLiicchhtt++WWäärrmmee,,  44::  aauuss

11::  lliigghhtt,,  22::  hheeaatt

33::  lliigghhtt  ++  hheeaatt,,  44::  ooffff

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

Kombihalterung ||  ccoommbbii  bbrraacckkeett Seite ||  ppaaggee 68

Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC 2000
LLeeiissttuunnggssssttaarrkkeess  AAllllrroouunndd--TTaalleenntt  ffüürr  ddeenn  pprriivvaatteenn  uunndd  ggeewweerrbblliicchheenn  EEiinnssaattzz..
BBeessoonnddeerrss  mmoobbiill  wwiirrdd  ddeerr  SSoollaammaaggiicc  22000000  dduurrcchh  ddaass  fflleexxiibbeell  vveerrwweennddbbaarree
SSttaattiivv..

Einsatzbereiche
GGaassttrroonnoommiiee,,  GGaarrtteenn,,  ggrrooßßee  TTeerrrraasssseenn  uunndd  BBaallkkoonnee

PPoowweerrffuull  aallll--rroouunndd  ttaalleenntt  ffoorr  pprriivvaattee  aanndd  aabboovvee  aallll  ccoommmmeerrcciiaall  uussee..  TThhee  
vveerrssaattiillee  ttrriippoodd  mmaakkeess  tthhee  SSoollaammaaggiicc  22000000  hhiigghhllyy  mmoobbiillee..

Applications
ccaatteerriinngg,,  ggaarrddeenn,,  llaarrggee  ppaattiiooss  aanndd  bbaallccoonniieess

23
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Ausführung ||  vveerrssiioonn

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  22000000  mmiitt  BBeeffeessttiigguunnggssbbüüggeell

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  22000000  wwiitthh  mmoouunnttiinngg  bbrraacckkeett

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
bbiiss  1166  mm22  ||  uupp  ttoo  1166  mm22

Gewicht ||  wweeiigghhtt
33,,0022  kkgg

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
440000  mmmm  mmiitt  SScchhuukkoosstteecckkeerr  ||  wwiitthh  SScchhuukkoo  pplluugg

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2244

Leistung ||  ccaappaacciittyy
11xx  22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

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

CT

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  2000

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee
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mmiitt  BBeeffeessttiigguunnggssbbüüggeell,,  

oohhnnee  SScchhaalltteerr

wwiitthh  mmoouunnttiinngg  bbrraacckkeett,,

wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

1. Länge ||  lleennggtthh 444444  mmmm

2. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 448833  mmmm

3. Höhe ||  hheeiigghhtt 111100  mmmm

4. Breite ||  wwiiddtthh 117766  mmmm

5. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 223300  mmmm

6. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee ++//--  3300°°

Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 991100001100 11

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000110000

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000442244

ohne Schalter ||  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

Kletthalterung ||  vveellccrroo  ttaappee  aattttaacchhmmeenntt Seite ||  ppaaggee 66

Sprossenhalterung (groß) ||  bbaarr  aattttaacchhmmeenntt  ((bbiigg))  Seite ||  ppaaggee 70

Befestigungsprofil für Markisen ||  mmoouunnttiinngg  pprrooffiillee  ffoorr  aawwnniinnggss Seite ||  ppaaggee 66

Wärmeregler 2000 Watt ||  hheeaatt  ccoonnttrroolllleerr  22000000  wwaattttss Seite ||  ppaaggee 71

Windschutz-Steckhalterung ||  pplluugg--iinn  mmoouunnttiinngg  ffoorr  wwiinndd  sshhiieelldd Seite ||  ppaaggee 66

Windschutz-Pfostenhalterung ||  ppoosstt  mmoouunnttiinngg  ffoorr  wwiinndd  sshhiieelldd Seite ||  ppaaggee 66

Stativ ||  ttrriippoodd Seite ||  ppaaggee 67

Deckeneinbaurahmen ||  ffrraammee  ffoorr  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg Seite ||  ppaaggee 69

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC 2000 IIPP6655
DDaass  PPrrooffii--GGeerräätt  ffüürr  ddeenn  ooppttiimmaalleenn  OOuuttddoooorr--EEiinnssaattzz..  MMiitt  sseeiinneemm  ssppeezziieelllleenn
SSttrraahhllwwaasssseerrsscchhuuttzz  iisstt  eerr  bbeessoonnddeerrss  rroobbuusstt  ggeeggeenn  WWiitttteerruunnggsseeiinnffllüüssssee..

Einsatzbereiche
aallllee  AAuußßeennbbeerreeiicchhee,,  WWiinntteerrssppoorrtt,,  IInndduussttrriieeaannllaaggeenn,,  SScchhwwiimmmmbbääddeerr--//HHaalllleenn,,  

KKaattaassttrroopphheennsscchhuuttzz

TThhee  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevviiccee  ffoorr  bbeesstt  ooff  ccllaassss  oouuttddoooorr  uussee..  TThhaannkkss  ttoo  hhoossee  wwaatteerr
pprrootteeccttiioonn,,  iitt  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wweeaatthheerr--rreessiissttaanntt..

Applications
aallll  oouuttddoooorr  aarreeaass,,  wwiinntteerr  ssppoorrttss,,  iinndduussttrriiaall  ppllaannttss,,  sswwiimmmmiinngg  ppoooollss//iinnddoooorr  bbaatthhss,,

eemmeerrggeennccyy  mmaannaaggeemmeenntt

25
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Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  KKiipppphhaalltteerruunngg,,  IIPP  6655  ssttrraahhllwwaasssseerrggeesscchhüüttzztt

wwiitthh  ttiillttiinngg  bbrraacckkeett,,  IIPP  6655  pprrooooffeedd  aaggaaiinnsstt  hhoossee  wwaatteerr

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  22000000  IIPP6655  mmiitt  KKiipppphhaalltteerruunngg

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  22000000  IIPP6655  wwiitthh  ttiillttiinngg  bbrraacckkeett

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
bbiiss  1166  mm22  ||  uupp  ttoo  1166  mm22

Gewicht ||  wweeiigghhtt
33,,0022  kkgg

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
22550000  mmmm  mmiitt  SScchhuukkoosstteecckkeerr  ||  wwiitthh  SScchhuukkoo  pplluugg

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  6655  

Leistung ||  ccaappaacciittyy
11xx  22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

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

C

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  2000 IIPP6655

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee
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1. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 551166  mmmm

2. Höhe ||  hheeiigghhtt 111100  mmmm

3. Breite ||  wwiiddtthh 117766  mmmm

4. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 223300  mmmm

5. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee 3300°°  eeiinnsseeiittiigg  ||  uunniiddiirreeccttiioonnaall

Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

Stativ ||  ttrriippoodd Seite ||  ppaaggee 67

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000339911

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000339900

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000339922

ohne Schalter ||  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC 2000 RRCC
DDaass  kkoommffoorrttoorriieennttiieerrttee  PPrreemmiiuummggeerräätt  mmiitt  jjeeddeerrzzeeiitt  vveerrffüüggbbaarreerr  WWäärrmmee,,  ddiiee
ggeeddiimmmmtt  wweerrddeenn  kkaannnn..

Einsatzbereiche
GGaassttrroonnoommiiee,,  pprriivvaatteerr  BBeerreeiicchh

TThhee  ccoonnvveenniieennccee--oorriieenntteedd  pprreemmiiuumm  ddeevviiccee  aass  aa  ssoouurrccee  ooff  iimmmmeeddiiaattee  hheeaatt
aanndd  aa  ddiimmmmeerr..

Applications
ccaatteerriinngg,,  pprriivvaattee  aapppplliiccaattiioonnss

27
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Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  KKiipppphhaalltteerruunngg  uunndd  FFuunnkkddiimmmmeerr,,  oohhnnee  SScchhaalltteerr

HHaannddsseennddeerr  ooppttiioonnaall  eerrhhäällttlliicchh

wwiitthh  ttiillttiinngg  bbrraacckkeett  aanndd  rraaddiioo  ccoonnttrroolllleedd  hheeaatt  ddiimmmmeerr,,

wwiitthhoouutt  sswwiittcchh..  rreemmoottee  ccoonnttrrooll  ooppttiioonnaall  aavvaaiillaabbllee  

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  22000000  RRCC  mmiitt  KKiipppphhaalltteerruunngg

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  22000000  RRCC  wwiitthh  ttiillttiinngg  bbrraacckkeett

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
bbiiss  1166  mm22  ||  uupp  ttoo  1166  mm22

Gewicht ||  wweeiigghhtt
33,,3322  kkgg

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
22550000  mmmm  mmiitt  SScchhuukkoosstteecckkeerr  ||  wwiitthh  SScchhuukkoo  pplluugg

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2244

Leistung ||  ccaappaacciittyy
11xx  22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

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

CT

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  2000 RRCC

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee
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1. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 551166  mmmm

2. Höhe ||  hheeiigghhtt 111100  mmmm

3. Breite ||  wwiiddtthh 117766  mmmm

4. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 223300  mmmm

5. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee 3300°°  eeiinnsseeiittiigg  ||  uunniiddiirreeccttiioonnaall

Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

Handsender ||  rreemmoottee  ccoonnttrrooll Seite ||  ppaaggee 72

Stativ ||  ttrriippoodd Seite ||  ppaaggee 67

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000338877

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000338866

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000338888

ohne Schalter ||  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC 2800/4000 
PPrrooffeessssiioonneelllleerr  SSttrraahhlleerr,,  üübbeerraallll  ddoorrtt  eeiinnsseettzzbbaarr,,  wwoo  ggrrooßßee  WWäärrmmeebbeerreeiicchhee
ggeesscchhaaffffeenn  wweerrddeenn  ssoolllleenn..

Einsatzbereiche
SSttaallllggaasssseenn,,  VVeerraannssttaallttuunnggeenn,,  LLaaggeerrhhaalllleenn

PPrrooffeessssiioonnaall  rraaddiiaattoorr;;  ccaann  bbee  uusseedd  wwhheerreevveerr  llaarrggeerr  ccoommffoorrtt  zzoonneess  aarree  
rreeqquuiirreedd..

Applications
ssttaabbllee  aaiisslleess,,  eevveennttss,,  wwaarree  hhoouusseess
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SOLAMAGIC 4000 für Wand- oder Deckenmontage
SSOOLLAAMMAAGGIICC  44000000  ffoorr  wwaallll  oorr  cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

SOLAMAGIC 4000 für Deckenmontage
SSOOLLAAMMAAGGIICC  44000000  ffoorr  cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

SOLAMAGIC 2800 für Deckenmontage
SSOOLLAAMMAAGGIICC  22880000  ffoorr  cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  22880000  ooddeerr  44000000  

mmiitt  DDeecckkeennaabbhhäänngguunngg  ooddeerr  BBeeffeessttiigguunnggssbbüüggeell

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  22880000  oorr  44000000  

wwiitthh  cceeiilliinngg  ssuussppeennssiioonn oorr  mmoouunnttiinngg  bbrraacckkeett

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
22880000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  bbiiss  2200  mm22  ||  uupp  ttoo  2200  mm22

44000000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  bbiiss  2266  mm22  ||  uupp  ttoo  2266  mm22

Gewicht ||  wweeiigghhtt
44,,7722  kkgg

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
22xx  11440000::  440000  mmmm  mmiitt  SScchhuukkoosstteecckkeerr  ||  wwiitthh  SScchhuukkoo  pplluugg

22xx  22000000::  oohhnnee  ||  wwiitthhoouutt

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
22880000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  223300  VV  //  IIPP  2244

44000000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  440000  VV  //  IIPP  2244

Leistung ||  ccaappaacciittyy
22xx  11440000  ooddeerr  22xx  22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
WWaanndd  ooddeerr  DDeecckkee  ||  wwaallll  oorr  cceeiilliinngg

Ausführung ||  vveerrssiioonn

oohhnnee  SScchhaalltteerr,,  mmiitt  DDeecckkeennaabbhhäänngguunngg  ooddeerr  

BBeeffeessttiigguunnggssbbüüggeell eerrhhäällttlliicchh

wwiitthhoouutt  sswwiittcchh,,  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  cceeiilliinngg  ssuussppeennssiioonn oorr

mmoouunnttiinngg  bbrraacckkeett

CT

Wärmeleistung ||TThheerrmmaall  ppoowweerr

SSOOLLAAMMAAGGIICC  2800/4000
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1. Länge ||  lleennggtthh 882299  mmmm

2. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 886666  mmmm

3. Höhe ||  hheeiigghhtt 111100  mmmm

4. Breite ||  wwiiddtthh 117766  mmmm

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 9911 0000 11 11 22

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000 11 11 66

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000446677

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000330077

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000330088

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000447700

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000110044

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000110055

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000446688

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000330055

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000330066

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000446699

SOLAMAGIC 2800 für Wand- oder Deckemontage
SSOOLLAAMMAAGGIICC  22880000  ffoorr  wwaallll  oorr  cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

5. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 223300  mmmm

6. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee ++//--  3300°°

7. Deckenabhängung ||  cceeiilliinngg  ssuussppeennssiioonn          LL==550000  mmmm  

((aannddeerree  LLäännggeenn  aauuff  AAnnffrraaggee  ||  ootthheerr  lleennggtthhss  oonn  rreeqquueesstt))

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

2800 Watt ||  wwaattttss 4000 Watt ||  wwaattttss

cross-wise

length-wise

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC 6000/8000/12000
GGrrooßßssttrraahhlleerr,,  ddiiee  iimm  OObbjjeekkttbbeerreeiicchh  ggrrooßßzzüüggiiggee  WWäärrmmeezzoonneenn  sscchhaaffffeenn..

Einsatzbereiche
TTrriibbüünneenn,,  LLaaggeerrhhaalllleenn,,  IInndduussttrriieehhaalllleenn,,  MMoonnttaaggeehhaalllleenn,,  SSttaaddiieenn

LLaarrggee  aarreeaa  rraaddiiaattoorr  tthhaatt  ccrreeaatteess  ggeenneerroouuss  ccoommffoorrtt  zzoonneess  iinn  ffaacciilliittiieess..  

Applications
ssttaannddss,,  wwaarreehhoouusseess,,  iinndduussttrriiaall  hhaallllss,,  aasssseemmbbllyy  sshhooppss,,  ssttaaddiiuummss
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Wandmontage ||  wwaallll  mmoouunnttiinngg

Deckenmontage ||  cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

SSOOLLAAMMAAGGIICC  6000

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

C

Ausführung ||  vveerrssiioonn

oohhnnee  SScchhaalltteerr,,  mmiitt  WWaanndd--  ooddeerr  DDeecckkeennhhaalltteerruunngg  eerrhhäällttlliicchh

wwiitthhoouutt  sswwiittcchh,,  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  wwaallll  oorr  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
WWaanndd  ooddeerr  DDeecckkee  ||  wwaallll  oorr  cceeiilliinngg

Leistung ||  ccaappaacciittyy
33xx  22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
440000  VV  //  IIPP  2244

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
oohhnnee  ||  wwiitthhoouutt

Gewicht ||  wweeiigghhtt
1122  kkgg

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
mmoonnttaaggeeaabbhhäännggiigg  ||  ddeeppeennddiinngg  oonn  iinnssttaallllaattiioonn

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  66000000  ffüürr  WWaanndd--  ooddeerr  DDeecckkeennmmoonnttaaggee

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  66000000  ffoorr  wwaallll  oorr  cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall
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1. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 664444  mmmm

2. Höhe ||  hheeiigghhtt 668855  mmmm

3. Tiefe ||  ddeepptthh 558800  mmmm

4. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee ++//--  3300°°

5. Neigung ||  iinncclliinnaattiioonn 3300°°

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000113300

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000112299

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000110066

wweeiißß  ||  wwhhiittee 9911000011 11 00

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

Wärmeregler ||  hheeaatt  ccoonnttrroolllleerr Seite ||  ppaaggee 71

Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

je Wärmestrahler ||  ppeerr  hheeaatt  aapppplliiccaattiioonn
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Wandmontage ||  wwaallll  mmoouunnttiinngg

Deckenmontage ||  cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

Ausführung ||  vveerrssiioonn

oohhnnee  SScchhaalltteerr,,  mmiitt  WWaanndd--  ooddeerr  DDeecckkeennhhaalltteerruunngg  eerrhhäällttlliicchh

wwiitthhoouutt  sswwiittcchh,,  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  wwaallll  oorr  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett

C

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  8000

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

33

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
WWaanndd  ooddeerr  DDeecckkee  ||  wwaallll  oorr  cceeiilliinngg

Leistung ||  ccaappaacciittyy
44xx  22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
440000  VV  //  IIPP  2244

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
oohhnnee  ||  wwiitthhoouutt

Gewicht ||  wweeiigghhtt
1155  kkgg

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
mmoonnttaaggeeaabbhhäännggiigg  ||  ddeeppeennddiinngg  oonn  iinnssttaallllaattiioonn

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  88000000  ffüürr  WWaanndd--  ooddeerr  DDeecckkeennmmoonnttaaggee

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  88000000  ffoorr  wwaallll  oorr  cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

1. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 11002244  mmmm

2. Höhe ||  hheeiigghhtt 448800  mmmm

3. Tiefe ||  ddeepptthh 448855  mmmm

4. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee ++//--  3300°°

5. Neigung ||  iinncclliinnaattiioonn 3300°°

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000113311

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000113322

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99 11 00 00 11 11 11

wweeiißß  ||  wwhhiittee 9911000011 1133

cross-wise

length-wise

Wärmeregler ||  hheeaatt  ccoonnttrroolllleerr Seite ||  ppaaggee 71

Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt
je Wärmestrahler ||  ppeerr  hheeaatt  aapppplliiccaattiioonn
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Wandmontage ||  wwaallll  mmoouunnttiinngg

Deckenmontage ||  cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

Ausführung ||  vveerrssiioonn

oohhnnee  SScchhaalltteerr,,  mmiitt  WWaanndd--  ooddeerr  DDeecckkeennhhaalltteerruunngg  eerrhhäällttlliicchh

wwiitthhoouutt  sswwiittcchh,,  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  wwaallll  oorr  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
WWaanndd  ooddeerr  DDeecckkee  ||  wwaallll  oorr  cceeiilliinngg

Leistung ||  ccaappaacciittyy
66xx  22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
440000  VV  //  IIPP  2244

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
oohhnnee  ||  wwiitthhoouutt

Gewicht ||  wweeiigghhtt
1199  kkgg

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
mmoonnttaaggeeaabbhhäännggiigg  ||  ddeeppeennddiinngg  oonn  iinnssttaallllaattiioonn

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  1122000000  ffüürr  WWaanndd--  ooddeerr  DDeecckkeennmmoonnttaaggee

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  1122000000  ffoorr  wwaallll  oorr  cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

SSOOLLAAMMAAGGIICC  12000

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

C
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1. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 11002244  mmmm

2. Höhe ||  hheeiigghhtt 668811  mmmm

3. Tiefe ||  ddeepptthh 558800  mmmm

4. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee ++//--  3300°°

5. Neigung ||  iinncclliinnaattiioonn 3300°°

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000113333

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000113344

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99 11000011 1144

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000 11 11 55

Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

Wärmeregler ||  hheeaatt  ccoonnttrroolllleerr Seite ||  ppaaggee 71

cross-wise

length-wise

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt
je Wärmestrahler ||  ppeerr  hheeaatt  aapppplliiccaattiioonn
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SSOOLLAAMMAAGGIICC 1400/2800 SSttaannddggeerräätt

DDeerr  FFrreeuunndd  ddeess  HHaannddwweerrkkeerrss..  PPrrooffeessssiioonneellllee  mmoobbiillee  SSttaannddggeerräättee,,  ddiiee  dduurrcchh
ddaass  lleeiicchhttee  uunndd  ssttaabbiillee  GGeesstteellll  ssiicchheerr  uunndd  fflleexxiibbeell  vveerrwweennddbbaarr  ssiinndd..

Einsatzbereiche
WWeerrkkssttäätttteenn,,  BBaauusstteelllleenn,,  RReettttuunnggssoorrggaanniissaattiioonneenn

TThhee  ccrraaffttssmmaann''ss  ffrriieenndd..  PPrrooffeessssiioonnaall  mmoobbiillee,,  ssttaanndd  ddeevviicceess  wwhhiicchh  iiss  ssuuiittaabbllee
ffoorr  fflleexxiibbllee  aanndd  ssaaffee  uussee  tthhaannkkss  ttoo  iittss  lliigghhtt  aanndd  ssttaabbllee  ffrraammee..

Applications
wwoorrkksshhooppss,,  bbuuiillddiinngg  ssiitteess,,  rreessccuuee  oorrggaanniizzaattiioonnss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000//22880000  ssttaanndd  ddeevviiccee
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TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

SSOOLLAAMMAAGGIICC  1400/2800 SSttaannddggeerräätt

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

C

Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  eeiinneemm  KKiippppsscchhaalltteerr  jjee  SSttrraahhlleerr,,

ooppttiioonnaall  mmiitt  22xx  11440000  WWaatttt

wwiitthh  ttooggggllee  sswwiittcchh  ppeerr  hheeaatteerr,,

ooppttiioonnaall  wwiitthh  22xx  11440000  wwaattttss  hheeaatteerr  aavvaaiillaabbllee

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
ssiittuuaattiioonnssbbeeddiinnggtt  ||  ssiittuuaattiioonn  rreellaatteedd

Leistung ||  ccaappaacciittyy
11xx  11440000  WWaatttt  ooddeerr  22xx  11440000  WWaatttt

11xx  11440000  wwaattttss  ooddeerr  22xx  11440000  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2244

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
55000000  mmmm  mmiitt  SScchhuukkoosstteecckkeerr  ||  wwiitthh  SScchhuukkoo  pplluugg

Gewicht ||  wweeiigghhtt
11440000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  55,,8888  kkgg

22xx  11440000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  88,,88  kkgg

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
ssiittuuaattiioonnssbbeeddiinnggtt  ||  ssiittuuaattiioonn  rreellaatteedd

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  ooddeerr  22xx  11440000

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  oorr  22xx  11440000

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

36

1. Tiefe ||  ddeepptthh 553344  mmmm

2. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 669944  mmmm

3. Höhe (Strahler) ||  hheeiigghhtt  ((hheeaatteerr)) 114444  mmmm

4. Kippbereich ||    ttiillttiinngg  rraannggee ++//--  3300°°

5. Gesamtbreite ||  ttoottaall  wwiiddtthh 552200  mmmm

1x 1400 Watt ||  11xx  11440000  wwaattttss 2x 1400 Watt ||  22xx  11440000  wwaattttss
1. Tiefe ||  ddeepptthh 553344  mmmm

2. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 992200  mmmm

3. Höhe (Strahler) ||  hheeiigghhtt  ((hheeaatteerr)) 114444  mmmm

4. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee ++//--  3300°°

5. Gesamtbreite ||  ttoottaall  wwiiddtthh 552200  mmmm

ttiittaann,,  oorraannggee ||  ttiittaanniiuumm,,  oorraannggee 99110000330033

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann,,  oorraannggee ||  ttiittaanniiuumm,,  oorraannggee 99110000330044

1x 1400 Watt ||  wwaattttss

2x 1400 Watt ||  wwaattttss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000//22880000  ssttaanndd  ddeevviiccee

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

je Wärmestrahler ||  ppeerr  hheeaatt  aapppplliiccaattiioonn
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SSOOLLAAMMAAGGIICC 1400/2800/5600 MMaasstthhaalltteerr

DDeerr  MMaasstthhaalltteerr  eerrwweeiitteerrtt  ddeenn  EEiinnssaattzzbbeerreeiicchh  ddeess  SSoollaammaaggiicc  SSttrraahhlleerrss  iimm
GGaassttrroonnoommiieebbeerreeiicchh..  EErr  eerrllaauubbtt  ddeenn  ssiicchheerreenn  uunndd  kkoommffoorrttaabblleenn  EEiinnssaattzz
ssppeezziieellll  uunntteerr  GGrrooßßsscchhiirrmmeenn..

Einsatzbereiche
GGaassttrroonnoommiiee,,  HHootteellss,,  RReessttaauurraannttss,,  BBaarrss,,  CCaaffééss

TThhee  mmaasstt  bbrraacckkeett  eexxtteennddss  tthhee  SSoollaammaaggiicc  rraaddiiaattoorr''ss  rraannggee  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  iinn
ccaatteerriinngg  aanndd  pprriivvaattee  uussee..  IItt  ssuuppppoorrttss  ssaaffee  aanndd  ccoonnvveenniieenntt  ddeeppllooyymmeenntt,,
eessppeecciiaallllyy  bbeellooww  llaarrggee--ssccaallee  sshhaaddeess..

Applications
ccaatteerriinngg,,  hhootteellss,,  rreessttaauurraannttss,,  bbaarrss,,  ccaaffééss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000//22880000//55660000  mmaasstt  bbrraacckkeett
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TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

C

Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  MMaasstthhaalltteerruunngg  uunndd  BBeeffeessttiigguunnggssbbüüggeell,,  oohhnnee  SScchhaalltteerr

wwiitthh  mmaasstt  bbrraacckkeett  aanndd  mmoouunnttiinngg  bbrraacckkeett,,  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
MMaasstt  ||  mmaasstt

Leistung ||  ccaappaacciittyy
11xx  11440000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
AAnnsscchhlluusssslleeiittuunngg  mmuussss  sseeppaarraatt  bbeesstteelllltt  wweerrddeenn  ((ssiieehhee  uunntteenn))

ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee  mmuusstt  bbee  oorrddeerreedd  sseeppaarraatteellyy  ((sseeee  bbeellooww))

Gewicht ||  wweeiigghhtt
33,,7766  kkgg

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
mmoonnttaaggeeaabbhhäännggiigg  ||  ddeeppeennddiinngg  oonn  iinnssttaallllaattiioonn

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  mmiitt  MMaasstthhaalltteerruunngg

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  wwiitthh  mmaasstt  bbrraacckkeett

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall
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mmiitt  HHiirrsscchhmmaannnnkkuupppplluunngg

zzuurr  ssiicchheerreenn  MMoonnttaaggee

223300  VV  //  IIPP  2244

wwiitthh  HHiirrsscchhmmaannnn  ccoouupplliinngg

ffoorr  aa  ssaaffee  iinnssttaallllaattiioonn

223300  VV  //  IIPP  2244

1. Masthalter ||  mmaasstt  bbrraacckkeett ØØ  116600  mmmm

2. Breite ||  wwiiddtthh 444444  mmmm

3. Gesamtbreite ||  ttoottaall  wwiiddtthh 448833  mmmm

4. Mastaufnahme ||  mmaasstt  ccaarrrriieerr ØØ  4455  –– 8899  mmmm

5. Ausladung ||pprroojjeeccttiioonn 337777  mmmm

6. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 114444  mmmm

7. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee 3300°°  eeiinnsseeiittiigg  ||  uunniiddiirreeccttiioonnaall

Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 9911 0000 11 11 99

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000112200

ohne Schalter ||  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

Adapterset für Mastmontage
aaddaapptteerr  sseett  ffoorr  mmaasstt  mmoouunnttiinngg
Durchmesser ||  ddiiaammeetteerr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

ØØ  5500  mmmm 99110000331133

ØØ  6600  mmmm 99110000331144

ØØ  7700  mmmm 99110000331155

ØØ  8800  mmmm 99110000331166

ØØ  4455  –– 8899  mmmm 99110000333388

Anschlussleitung für Hirschmann-Kupplung
ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee  ffoorr  HHiirrsscchhmmaannnn  ccoouupplliinngg
Länge ||  lleennggtthh Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

22,,55mm  ((33--aaddrriigg  ||  33--ppiinn  pplluugg)) 99110000006644

55mm  ((33--aaddrriigg  ||  33--ppiinn  pplluugg)) 99110000004433

1100mm  ((33--aaddrriigg  ||  33--ppiinn  pplluugg)) 99110000004444

SSOOLLAAMMAAGGIICC  1400 MMaasstthhaalltteerr
SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  mmaasstt  bbrraacckkeett

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

grohatherm GmbH



TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

SSOOLLAAMMAAGGIICC  2800 MMaasstthhaalltteerr

C
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Leistung ||  ccaappaacciittyy
22xx  11440000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Gewicht ||  wweeiigghhtt
66,,44  kkgg

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
mmoonnttaaggeeaabbhhäännggiigg  ||  ddeeppeennddiinngg  oonn  iinnssttaallllaattiioonn

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  22880000  mmiitt  MMaasstthhaalltteerruunngg

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  22880000  wwiitthh  mmaasstt  bbrraacckkeett

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

1. Masthalter ||  mmaasstt  bbrraacckkeett ØØ  116600  mmmm

2. Distanz ||  ddiissttaannccee 229966  mmmm

3. Gesamtbreite ||  ttoottaall  wwiiddtthh 448833  mmmm

4. Breite ||  wwiiddtthh 444444  mmmm

5. Mastaufnahme ||  mmaasstt  ccaarrrriieerr ØØ  4455  –– 8899  mmmm

6. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 114444  mmmm

7 Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee 3300°°  eeiinnsseeiittiigg  ||  uunniiddiirreeccttiioonnaall

8. Ausladung ||  pprroojjeeccttiioonn 660000  mmmm

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 9911 0000112211

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000112222

ohne Schalter ||  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

Adapterset für Mastmontage
aaddaapptteerr  sseett  ffoorr  mmaasstt  mmoouunnttiinngg
Durchmesser ||  ddiiaammeetteerr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

ØØ  5500  mmmm 99110000331133

ØØ  6600  mmmm 99110000331144

ØØ  7700  mmmm 99110000331155

ØØ  8800  mmmm 99110000331166

ØØ  4455  –– 8899  mmmm 99110000333388

Anschlussleitung für Hirschmann-Kupplung
ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee  ffoorr  HHiirrsscchhmmaannnn  ccoouupplliinngg
Länge ||  lleennggtthh Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

22,,55mm  ((33--aaddrriigg  ||  33--ppiinn  pplluugg)) 99110000006644

55mm  ((33--aaddrriigg  ||  33--ppiinn  pplluugg)) 99110000004433

1100mm  ((33--aaddrriigg  ||  33--ppiinn  pplluugg)) 99110000004444

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
AAnnsscchhlluusssslleeiittuunngg  mmuussss  sseeppaarraatt  bbeesstteelllltt  wweerrddeenn  ((ssiieehhee  uunntteenn))

ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee  mmuusstt  bbee  oorrddeerreedd  sseeppaarraatteellyy  ((sseeee  bbeellooww))

Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  MMaasstthhaalltteerruunngg  uunndd  BBeeffeessttiigguunnggssbbüüggeell,,  oohhnnee  SScchhaalltteerr

wwiitthh  mmaasstt  bbrraacckkeett  aanndd  mmoouunnttiinngg  bbrraacckkeett,,  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
MMaasstt  ||  mmaasstt

SSOOLLAAMMAAGGIICC  22880000  mmaasstt  bbrraacckkeett

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss
je Wärmestrahler ||  ppeerr  hheeaatt  aapppplliiccaattiioonn

mmiitt  HHiirrsscchhmmaannnnkkuupppplluunngg

zzuurr  ssiicchheerreenn  MMoonnttaaggee

223300  VV  //  IIPP  2244

wwiitthh  HHiirrsscchhmmaannnn  ccoouupplliinngg

ffoorr  aa  ssaaffee  iinnssttaallllaattiioonn

223300  VV  //  IIPP  2244

grohatherm GmbH



Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

SSOOLLAAMMAAGGIICC  5600 MMaasstthhaalltteerr

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

C
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Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  MMaasstthhaalltteerruunngg  uunndd  BBeeffeessttiigguunnggssbbüüggeell

wwiitthh  mmaasstt  bbrraacckkeett  aanndd  mmoouunnttiinngg  bbrraacckkeett  

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
MMaasstt  ||  mmaasstt

Leistung ||  ccaappaacciittyy
44xx  11440000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Gewicht ||  wweeiigghhtt
1111,,55  kkgg

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
mmoonnttaaggeeaabbhhäännggiigg  ||  ddeeppeennddiinngg  oonn  iinnssttaallllaattiioonn

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  55660000  mmiitt  MMaasstthhaalltteerruunngg

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  55660000  wwiitthh  mmaasstt  bbrraacckkeett

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

1. Gesamtbreite ||  ttoottaall  wwiiddtthh 448833  mmmm

2. Breite ||  wwiiddtthh 444444  mmmm

3. Masthalter ||  mmaasstt  bbrraacckkeett ØØ  116600  mmmm

4. Mastaufnahme ||  mmaasstt  ccaarrrriieerr ØØ  4455  –– 8899  mmmm

5. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 114444  mmmm

6. Distanz ||  ddiissttaannccee 660000  mmmm

7. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee 3300°°  eeiinnsseeiittiigg||  uunniiddiirreeccttiioonnaall

8. Ausladung ||  pprroojjeeccttiioonn 990033  mmmm

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000112233

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000112244

ohne Schalter ||  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

Adapterset für Mastmontage
aaddaapptteerr  sseett  ffoorr  mmaasstt  mmoouunnttiinngg
Durchmesser ||  ddiiaammeetteerr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

ØØ  5500  mmmm 99110000331133

ØØ  6600  mmmm 99110000331144

ØØ  7700  mmmm 99110000331155

ØØ  8800  mmmm 99110000331166

ØØ  4455  –– 8899  mmmm 99110000333388

Anschlussleitung für Hirschmann-Kupplung
ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee  ffoorr  HHiirrsscchhmmaannnn  ccoouupplliinngg
Länge ||  lleennggtthh Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

22,,55mm  ((33--aaddrriigg  ||  33--ppiinn  pplluugg)) 99110000006644

55mm  ((33--aaddrriigg  ||  33--ppiinn  pplluugg)) 99110000004433

1100mm  ((33--aaddrriigg  ||  33--ppiinn  pplluugg)) 99110000004444

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
AAnnsscchhlluusssslleeiittuunngg  mmuussss  sseeppaarraatt  bbeesstteelllltt  wweerrddeenn  ((ssiieehhee  uunntteenn))

ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee  mmuusstt  bbee  oorrddeerreedd  sseeppaarraatteellyy  ((sseeee  bbeellooww))

SSOOLLAAMMAAGGIICC  55660000  mmaasstt  bbrraacckkeett

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

je Wärmestrahler ||  ppeerr  hheeaatt  aapppplliiccaattiioonn

mmiitt  HHiirrsscchhmmaannnnkkuupppplluunngg

zzuurr  ssiicchheerreenn  MMoonnttaaggee

223300  VV  //  IIPP  2244

wwiitthh  HHiirrsscchhmmaannnn  ccoouupplliinngg

ffoorr  aa  ssaaffee  iinnssttaallllaattiioonn

223300  VV  //  IIPP  2244

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC 2000/2800/4000/5600/8000 SSuunnddoowwnneerr
DDiiee  SSoollaammaaggiicc  SSuunnddoowwnneerr  SSttaannddggeerräättee  sscchhaaffffeenn  vvaarriiaabbeell  nnuuttzzbbaarree  WWäärrmmee--
zzoonneenn  iimm  GGaassttrroonnoommiiee--AAuußßeennbbeerreeiicchh..  FFüürr  ddeenn  hhööhheerreenn  KKoommffoorrtt  ssiinndd  ddiiee
WWäärrmmeeqquueelllleenn  eeiinnzzeellnn  sscchhaallttbbaarr..

Einsatzbereiche
GGaassttrroonnoommiiee,,  VVeerraannssttaallttuunnggeenn

SSoollaammaaggiicc  SSuunnddoowwnneerr  ssttaanndd  ddeevviicceess  ccrreeaattee  vvaarriiaabbllyy  uussaabbllee  ccoommffoorrtt  zzoonneess
iinn  oouuttddoooorr  ccaatteerriinngg  aarreeaass..  FFoorr  mmoorree  ccoommffoorrtt  tthhee  hheeaatt  ssoouurrcceess  ccaann  bbee  
sswwiittcchheedd  iinnddiivviidduuaallllyy..

Applications
ccaatteerriinngg,,  eevveennttss
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2x 1000 Watt ||  wwaattttss

2x 1400 Watt ||  wwaattttss

2x 2000 Watt ||  wwaattttss

4x 1000 Watt ||  wwaattttss

4x 1400 Watt ||  wwaattttss

4x 2000 Watt ||  wwaattttss
Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  22  ooddeerr  44  SSttrraahhlleerrnn  uunndd  KKiippppsscchhaalltteerr  eerrhhäällttlliicchh

aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  22  oorr  44  hheeaatteerrss  aanndd  ttooggggllee  sswwiittcchh

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

SSOOLLAAMMAAGGIICC  2000/2800/4000/5600/8000 SSuunnddoowwnneerr

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
ssiittuuaattiioonnssbbeeddiinnggtt  ||  ssiittuuaattiioonn  rreellaatteedd

Leistung ||  ccaappaacciittyy
22xx  11000000  WWaatttt,,  22xx  11440000  WWaatttt,,  22xx  22000000  WWaatttt,,  

44xx  11000000  WWaatttt,,  44xx  11440000  WWaatttt  ooddeerr  44xx  22000000  WWaatttt

22xx  11000000  wwaattttss,,  22xx  11440000  wwaattttss,,  22xx  22000000  wwaattttss,,  

44xx  11000000  wwaattttss,,  44xx  11440000  wwaattttss  oorr  44xx  22000000  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
22xx  11000000//22xx  11440000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  223300  VV  //  IIPP  3344

22xx  22000000//44xx  11000000//44xx  11440000//44xx  22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss::

440000  VV  //  IIPP  3344

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
223300  VV::  22550000  mmmm  mmiitt  SScchhuukkoosstteecckkeerr  ||  wwiitthh  SScchhuukkoo  pplluugg

440000  VV::  CCEEEE--SStteecckkeerr  1166  AA  ||  CCEEEE--pplluugg  1166  AA

Gewicht ||  wweeiigghhtt
3300  kkgg

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
22xx  11000000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  bbiiss  44  mm22  ||  uupp  ttoo  44  mm22

22xx  11440000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  bbiiss  99  mm22  ||  uupp  ttoo  99  mm22

22xx  22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  bbiiss  1122  mm22  ||  uupp  ttoo  1122  mm22

44xx  11000000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  bbiiss  1166  mm22  ||  uupp  ttoo  1166  mm22

44xx  11440000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  bbiiss  2200  mm22  ||  uupp  ttoo  2200  mm22

44xx  22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  bbiiss  3300  mm22  ||  uupp  ttoo  3300  mm22

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  SSuunnddoowwnneerr

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  SSuunnddoowwnneerr

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

C
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Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000330011

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000224455

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000224466

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000330022

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000224433

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000224444

Durchmesser ||  ddiiaammeetteerr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

ØØ  11000000  mmmm 99110000333366

Maße ||  ddiimmeennssiioonnss  Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

221100  xx  229977  mmmm 99110000337700

Tischplatte ||  ttaabbllee  ttooppWerbeträger ||  aaddvveerrttiissiinngg  mmeeddiiuumm

1. Höhe ||  hheeiigghhtt 22550000  mmmm

2. Standfuß ||  ffoooott ØØ  668800  mmmm

3. Gesamtdurchmesser ||  ttoottaall  ddiiaammeetteerr ØØ  880000  mmmm

2x 1400 Watt ||  wwaattttss2x 1000 Watt ||  wwaattttss 2x 2000 Watt ||  wwaattttss

4x 2000 Watt ||  wwaattttss4x 1400 Watt ||  wwaattttss4x 1000 Watt ||  wwaattttss

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC 2800/4000/5600/8000 SSuunnddoowwnneerr  mmiitt  DDeecckkeennaabbhhäänngguunngg

DDeerr  SSuunnddoowwnneerr  ffüürr  ddiiee  DDeecckkeennmmoonnttaaggee  eeiiggnneett  ssiicchh  iiddeeaall  ffüürr  ddiiee  nnaacchhttrrääggllii--
cchhee  IInnssttaallllaattiioonn  eeiinneerr  eeffffiizziieenntteenn  HHeeiizzuunngg  iinn  nnuurr  zzeeiittwweeiissee  ggeennuuttzzeenn  RRääuu--
mmeenn..

Einsatzbereiche
KKiirrcchheenn,,  SSäällee,,  HHaalllleenn

TThhee  SSuunnddoowwnneerr  ffoorr  cceeiilliinngg  iinnssttaallllaattiioonn;;  iiddeeaall  ffoorr  rreettrrooffiittttiinngg  iinn  ccoovveerreedd  
oouuttddoooorr  ccaatteerriinngg  aarreeaass..  

Applications
cchhuurrcchheess,,  hhaallllss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  22880000//44000000//55660000//88000000  wwiitthh  cceeiilliinngg  ssuussppeennssiioonn
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2x 1400 Watt ||  wwaattttss

2x 2000 Watt ||  wwaattttss

4x 1400 Watt ||  wwaattttss

4x 2000 Watt ||  wwaattttss

Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  22  ooddeerr  44  SSttrraahhlleerrnn  oohhnnee  SScchhaalltteerr  eerrhhäällttlliicchh

aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  22  oorr  44  hheeaatteerrss  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
DDeecckkee  ||  cceeiilliinngg

Leistung ||  ccaappaacciittyy
22xx  11440000  WWaatttt,,  22xx  22000000  WWaatttt,,  

44xx  11440000  WWaatttt,,  44xx  22000000  WWaatttt

22xx  11440000  wwaattttss,,  22xx  22000000  wwaattttss,,  

44xx  11440000  wwaattttss,,  44xx  22000000  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
22xx  11440000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  223300  VV  //  IIPP  3344

22xx  22000000//44xx  11440000//44xx  22000000  WWaatttt ||  wwaattttss::  440000  VV  //  IIPP  3344

Gewicht ||  wweeiigghhtt
1111,,55  kkgg

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
ssiittuuaattiioonnssbbeeddiinnggtt  ||  ssiittuuaattiioonn  rreellaatteedd

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  SSuunnddoowwnneerr

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  SSuunnddoowwnneerr

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

C

SSOOLLAAMMAAGGIICC  2800/4000/5600/8000 SSuunnddoowwnneerr  mmiitt  DDeecckkeennaabbhhäänngguunngg

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee
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1. Höhe ||  hheeiigghhtt 554422  mmmm

2. Durchmesser ||  ddiiaammeetteerr ØØ  880000  mmmm

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
224400  VV::  22550000  mmmm  mmiitt  SScchhuukkoosstteecckkeerr  ||  wwiitthh  SScchhuukkoo  pplluugg

440000  VV::  CCEEEE--SStteecckkeerr  1166  AA  ||  CCEEEE--pplluugg  1166  AA

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000330099

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000331100

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 991100003311 11

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000331122

2x 1400 Watt ||  wwaattttss 2x 2000 Watt ||  wwaattttss 4x 1400 Watt ||  wwaattttss 4x 2000 Watt ||  wwaattttss

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

cross-wise

length-wise

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC 500/1000/1400/2000 DDeecckkeenneeiinnbbaauu
SSOOLLAAMMAAGGIICC  550000//11000000//11440000//22000000  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

DDaass  eeiinnzziiggaarrttiiggee  DDeecckkeenneeiinnbbaauussyysstteemm  ffüürr  ddeenn  IInnddoooorr--  uunndd  OOuuttddoooorr--BBee--
rreeiicchh  iinntteeggrriieerrtt  ssiicchh  ddeezzeenntt  iinn  ddiiee  uunntteerrsscchhiieeddlliicchhsstteenn  DDeecckkeennttyyppeenn..

Einsatzbereiche
WWoohhnnrrääuummee,,  HHootteellss,,  BBaallkkoonnee,,  üübbeerrddaacchhttee  BBeerreeiicchhee,,  SSaanniittäärr--//WWeellllnneessssbbeerreeiicchhee

TThhee  uunniiqquuee  cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg  ssyysstteemm  ffoorr  iinnddoooorr  aanndd  oouuttddoooorr  aapppplliiccaattiioonnss
iinntteeggrraatteess  uunnoobbttrruussiivveellyy  wwiitthh  aa  vvaarriieettyy  ooff  cceeiilliinngg  ttyyppeess..

Applications
lliivviinngg  rroooommss,,  hhootteellss,,  bbaallccoonniieess,,  ccoovveerreedd  aarreeaass,,  ssaanniittaarryy//wweellllnneessss  aarreeaass
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ohne Schalter ||  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

mit Zugschalter ||  wwiitthh  ppuullll  sswwiittcchh

Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  DDeecckkeenneeiinnbbaauurraahhmmeenn,,  ooppttiioonnaall  mmiitt  

ZZuuggsscchhaalltteerr  eerrhhäällttlliicchh

wwiitthh  ffrraammee  ffoorr  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg,,  

ooppttiioonnaall  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  ppuullll  sswwiittcchh

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

Leistung ||  ccaappaacciittyy
11xx  550000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2244

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
440000  mmmm  mmiitt  SScchhuukkoosstteecckkeerr  ||  wwiitthh  SScchhuukkoo  pplluugg

Gewicht ||  wweeiigghhtt
22,,4466  kkgg

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
bbiiss  44  mm22  ||  uupp  ttoo  44  mm22

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  550000  mmiitt  DDeecckkeenneeiinnbbaauurraahhmmeenn

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  550000  wwiitthh  ffrraammee  ffoorr  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

CT

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  500 DDeecckkeenneeiinnbbaauu

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee
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1. Länge ||  lleennggtthh 331188  mmmm

2. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 448866  mmmm

3. Gesamtbreite||  ttoottaall  wwiiddtthh 221144  mmmm

4. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 7733  mmmm

5. Breite ||  wwiiddtthh 114455  mmmm

6. Deckenstärke ||  cceeiilliinngg  tthhiicckknneessss mmaaxx..  1166  mmmm

7. Einbautiefe || iinnssttaallllaattiioonn  ddeepptthh mmiinn..  220000  mmmm

8. Ausschnitt-Länge ||  ccuuttoouutt  lleennggtthh 442255  mmmm

9. Ausschnitt-Breite ||  ccuuttoouutt  wwiiddtthh 220000  mmmm

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000228899

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000229900

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000229911

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000229922

SSOOLLAAMMAAGGIICC  550000  ffoorr  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

grohatherm GmbH



Ambiglow ohne Schalter ||  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

Ambiglow mit Zugschalter ||  wwiitthh  ppuullll  sswwiittcchh

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

CT
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Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  DDeecckkeenneeiinnbbaauurraahhmmeenn,,  ooppttiioonnaall  mmiitt  

ZZuuggsscchhaalltteerr  eerrhhäällttlliicchh

wwiitthh  ffrraammee  ffoorr  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg,,  

ooppttiioonnaall  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  ppuullll  sswwiittcchh

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

Leistung ||  ccaappaacciittyy
11xx  11000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2244

AAmmbbiiggllooww::  223300  VV  //  IIPP  2211

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
440000  mmmm  mmiitt  SScchhuukkoosstteecckkeerr||wwiitthh  SScchhuukkoo  pplluugg

Gewicht ||  wweeiigghhtt
44,,2266  kkgg

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
bbiiss  77  mm22  ||  uupp  ttoo  77  mm22

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11000000  mmiitt  DDeecckkeenneeiinnbbaauurraahhmmeenn

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11000000  wwiitthh  ffrraammee  ffoorr  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  1000 DDeecckkeenneeiinnbbaauu

1. Länge ||  lleennggtthh 550088  mmmm

2. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 669966  mmmm

3. Gesamtbreite||  ttoottaall  wwiiddtthh 331144  mmmm

4. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 7733  mmmm

5. Breite ||  wwiiddtthh 114455  mmmm

6. Deckenstärke ||  cceeiilliinngg  tthhiicckknneessss mmaaxx..  1166mmmm

7. Einbautiefe || iinnssttaallllaattiioonn  ddeepptthh mmiinn..  335500  mmmm

8. Ausschnitt-Länge ||  ccuuttoouutt  lleennggtthh 665500  mmmm

9. Ausschnitt-Breite ||  ccuuttoouutt  wwiiddtthh 330000  mmmm

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000229933

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000229944

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000229955

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000229966

SSOOLLAAMMAAGGIICC  11000000  ffoorr  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

ohne Schalter ||  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh
Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000550088

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000550099

cross-wise

length-wise

grohatherm GmbH



2000 Watt ||  wwaattttss

Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  DDeecckkeenneeiinnbbaauurraahhmmeenn,,  ooppttiioonnaall  mmiitt  22000000  WWaatttt

SSttrraahhlleerr  eerrhhäällttlliicchh,,  oohhnnee  SScchhaalltteerr

wwiitthh  ffrraammee  ffoorr  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg,,  ooppttiioonnaall  aavvaaiillaabbllee

wwiitthh  22000000  wwaattttss  hheeaatteerr,,  wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

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

Leistung ||  ccaappaacciittyy
11xx  11440000  ooddeerr  11xx  22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2244

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
440000  mmmm  mmiitt  SScchhuukkoosstteecckkeerr  ||  wwiitthh  SScchhuukkoo  pplluugg

Gewicht ||  wweeiigghhtt
11440000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  44,,44  kkgg

22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  44,,88  kkgg

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
11440000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  bbiiss  1122  mm22  ||  uupp  ttoo  1122  mm22

22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  bbiiss  1166  mm22  ||  uupp  ttoo  1166  mm22

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  ooddeerr  22000000  

mmiitt  DDeecckkeenneeiinnbbaauurraahhmmeenn

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000  oorr  22000000  

wwiitthh  ffrraammee  ffoorr  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

CT

SSOOLLAAMMAAGGIICC  1400/2000 DDeecckkeenneeiinnbbaauu

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee
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6. Deckenstärke ||  cceeiilliinngg  tthhiicckknneessss mmaaxx..  1166  mmmm

7. Einbautiefe || iinnssttaallllaattiioonn  ddeepptthh

1400 Watt ||  wwaattttss mmiinn..  335500  mmmm

2000 Watt ||  wwaattttss mmiinn..  445500  mmmm

8. Ausschnitt-Länge ||  ccuuttoouutt  lleennggtthh 665500  mmmm

9. Ausschnitt-Breite ||  ccuuttoouutt  wwiiddtthh 330000  mmmm

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000229999

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000330000

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000229977

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000229988

1400 Watt ||  wwaattttss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000//22880000  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

1400 Watt ||  wwaattttss 2000 Watt ||  wwaattttss

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

1. Länge ||  lleennggtthh 444444  mmmm

2. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 669900  mmmm

3. Gesamtbreite||  ttoottaall  wwiiddtthh 332255  mmmm

4. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 111100  mmmm

5. Breite ||  wwiiddtthh 114444  mmmm

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC 2800/4000 LLiicchhtt--WWäärrmmee

DDiiee  iinnddiivviidduueellll  ggeessttaallttbbaarree  LLiicchhtt--WWäärrmmee--KKoommbbiinnaattiioonn  iisstt  vviieellsseeiittiigg  eeiinnsseettzzbbaarr
uunndd  lläässsstt  iinn  ddeenn  BBeerreeiicchheenn  WWäärrmmee,,  LLiicchhtt  uunndd  KKoommffoorrtt  kkeeiinnee  WWüünnsscchhee  ooffffeenn..
VVeerrsscchhiieeddeennee  PPrrooffiilllläännggeenn  eerrmmöögglliicchheenn  eeiinnee  ppaassssggeennaauuee  AAnnbbrriinngguunngg..

Einsatzbereiche
GGaassttrroonnoommiiee,,  TTeerrrraasssseenn,,  BBaallkkoonnee

SSOOLLAAMMAAGGIICC  22880000//44000000  lliigghhtt--hheeaatt

TThhiiss  ccuussttoommiissaabbllee  lliigghhtt--hheeaatt  ccoommbbiinnaattiioonn  iiss  vveerrssaattiillee  aanndd  lleeaavveess  nnootthhiinngg  ttoo
bbee  ddeessiirreedd  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  hheeaatt,,  lliigghhtt  aanndd  ccoommffoorrtt..  AA  vvaarriieettyy  ooff  pprrooffiillee
lleennggtthhss  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  aa  ppeerrffeecctt  ffiitt..

Applications
ccaatteerriinngg,,  ppaattiiooss,,  bbaallccoonniieess
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TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  22880000  LLiicchhtt--WWäärrmmee  jjee  nnaacchh  KKoonnffiigguurraattiioonn

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  22880000  lliigghhtt--hheeaatt  

ddeeppeennddiinngg  oonn  ccoonnffiigguurraattiioonn

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee
lläännggeenn--  uunndd  mmoonnttaaggeeaabbhhäännggiigg

ddeeppeennddiinngg  oonn  lleennggtthh  aanndd  iinnssttaallllaattiioonn

Gewicht ||  wweeiigghhtt
11550000  mmmm::  66  kkgg//  22000000  mmmm::  88  kkgg//  22550000  mmmm::  99  kkgg//

33000000  mmmm::  1111  kkgg//  33550000  mmmm::  1133,,55  kkgg//  44000000  mmmm::  1155  kkgg

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
oohhnnee  ||  wwiitthhoouutt

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2244

Leistung (Wärme)||  ccaappaacciittyy  ((hheeaatteerr))
22xx  11440000  WWaatttt  ||  wwaattttss

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

3. Breite ||  wwiiddtthh 114455  mmmm

4. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 116600  mmmm

5. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee ++//--  3300°°

SSOOLLAAMMAAGGIICC  2800 LLiicchhtt--WWäärrmmee

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

Farbe ||  ccoolloouurr Strahler ||  ssppoottss Halterung ||  mmoouunnttiinnggss Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 22xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 22xx 99110055332244

wweeiißß  ||  wwhhiittee 22xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 22xx 99110055332255

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 22xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 22xx 99110055333322

SSOOLLAAMMAAGGIICC  22880000  lliigghhtt--hheeaatt

1. Profiltypen ||  pprrooffiillee  ttyyppeess

C

Profillänge ||  pprrooffiillee  lleennggtthh: 1500 mm

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 22xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 22xx 99110055008855

wweeiißß  ||  wwhhiittee 22xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 22xx 99110055008844

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 22xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 22xx 99110055333333

Profillänge ||  pprrooffiillee  lleennggtthh: 2000 mm

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 33xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055005599

wweeiißß  ||  wwhhiittee 33xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055005588

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 33xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055333344

Profillänge ||  pprrooffiillee  lleennggtthh: 2500 mm

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 44xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055006611

wweeiißß  ||  wwhhiittee 44xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055006600

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 44xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055333355

Profillänge||  pprrooffiillee  lleennggtthh: 3000 mm

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 55xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055006633

wweeiißß  ||  wwhhiittee 55xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055006622

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 55xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055333366

Profillänge ||  pprrooffiillee  lleennggtthh: 3500 mm

WWäähhlleenn  SSiiee  aallss  eerrsstteess  LLäännggee  uunndd  FFaarrbbee  ddeess  ppuullvveerrbbeesscchhiicchhtteetteenn  AAlluummiinniiuummggeehhääuusseess..

NNoottiieerreenn  SSiiee  ddiiee  AArrttiikkeellnnuummmmeerr  uunndd  MMeennggee  ddeess  ggeewwüünnsscchhtteenn  GGeehhääuusseess  uunndd

ggeehheenn  SSiiee  üübbeerr  zzuu  SScchhrriitttt  22..

CChhoooossee  tthhee  lleennggtthh  aanndd  ccoolloouurr  ooff  tthhee  ppoowwddeerr  ccooaatteedd  aalluummiinniiuumm  ccaassiinngg..  CCuussttoommii--

sseedd  ccoolloouurr  vveerrssiioonnss  aarree  aallssoo  aavvaaiillaabbllee..  WWrriittee  ddoowwnn  tthhee  iitteemm  nnuummbbeerr  aanndd  qquuaannttiittyy

ooff  tthhee  ddeessiirreedd  ccaassiinngg  aanndd  ggoo  oonn  ttoo  sstteepp  22

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 66xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055006655

wweeiißß  ||  wwhhiittee 66xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055006644

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 66xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055333377

Profillänge ||  pprrooffiillee  lleennggtthh: 4000 mm

50

1. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh

11550000//22000000//22550000//33000000//33550000//44000000  mmmm

2. Höhe ||  hheeiigghhtt 7733  mmmm

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

je Wärmestrahler ||  ppeerr  hheeaatt  aapppplliiccaattiioonn

grohatherm GmbH
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Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
cchhrroomm ||  cchhrroommee 00330000770055Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

cchhrroomm ||  cchhrroommee 00330000669911

2. Einbaustrahler ||  rreecceesssseedd  ssppoottss

3. Halterungen ||  mmoouunnttiinngg  bbrraacckkeettss

AAuucchh  bbeeiimm  ooppttiimmaalleenn  SSppoott  ffüürr  IIhhrree  AAnnwweenndduunngg  hhaabbeenn  SSiiee  ddiiee  WWaahhll  zzwwiisscchheenn  zzwweeii

cchhrroommffaarrbbeenneenn  SSttrraahhlleerrnn  mmiitt  2200  WWaatttt  LLeeiissttuunngg..  DDiiee  AAnnzzaahhll  ddeerr  zzuu  bbeesstteelllleennddeenn

SSppoottss  rriicchhtteett  ssiicchh  nnaacchh  ddeerr  PPrrooffiilllläännggee..  ((ss..  ÜÜbbeerrssiicchhtt))  NNoottiieerreenn  SSiiee  AAnnzzaahhll  uunndd  AArrttii--

kkeellnnuummmmeerr..  

EEvveenn  aatt  tthhee  bbeesstt  ssppoott  ffoorr  yyoouurr  aapppplliiccaattiioonn,,  yyoouu  hhaavvee  tthhee  cchhooiiccee  bbeettwweeeenn  ttwwoo

cchhrroommee--ccoolloouurreedd  lliigghhttss  wwiitthh  2200  wwaattttss..  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  rreeqquueesstteedd  ssppoottss  ddeeppeennddss

oonn  tthhee  ppaanneell  lleennggtthh..  ((sseeee  cchhaarrtt))  WWrriittee  ddoowwnn  tthhee  qquuaannttiittyy  aanndd  iitteemm  nnuummbbeerr..  

DDrreeii  HHaalltteerruunnggeenn  sstteehheenn  IIhhnneenn  ffüürr  ddiiee  MMoonnttaaggee  aann  IIhhrreerr  MMaarrkkiissee,,  WWaanndd  ooddeerr

DDeecckkee  zzuurr  VVeerrffüügguunngg..  DDiiee  AAnnzzaahhll  ddeerr  zzuu  bbeesstteelllleennddeenn  HHaalltteerruunnggeenn  rriicchhtteett  ssiicchh

nnaacchh  ddeerr  PPrrooffiilllläännggee..  ((ssiieehhee  ÜÜbbeerrssiicchhtt))

TThhrreeee  mmoouunnttiinngg  bbrraacckkeettss  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  mmoouunnttiinngg  aatt  yyoouurr  aawwnniinngg,,  wwaallll  oorr  cceeiilliinngg..

TThhee  nnuummbbeerr  ooff  mmoouunnttiinnggss  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  ppaanneell  lleennggtthh  ((sseeee  cchhaarrtt))..  QQuuiitt  yyoouurr  oorrddeerr

aafftteerr  tthhee  cchhooiiccee  ooff  tthhee  mmoouunnttiinngg  oorr  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  tthhee  ooppttiioonnaall  aacccceessssoorriieess..

4. Optionales Zubehör ||  ooppttiioonnaall  aacccceessssoorriieess
MMiitt  eeiinneemm  eeiinnggeebbaauutteenn  FFuunnkkddiimmmmeerr  RRTTSS  330000  kköönnnneenn  SSiiee  ddiiee  SSppoottss  bbeeqquueemm  eeiinn--  uunndd

aauusssscchhaalltteenn,,  ssoowwiiee  ddeerreenn  HHeelllliiggkkeeiitt  üübbeerr  ddeenn  eennttsspprreecchheennddeenn  HHaannddsseennddeerr  rreeggeellnn..

MMiitt  ddeemm  FFuunnkk  EEiinn--  uunndd  AAuusssscchhaalltteerr  kköönnnneenn  ddiiee  HHeeiizzssttrraahhlleerr  eebbeennssoo  üübbeerr  eeiinneenn  HHaanndd--

sseennddeerr  eeiinn--  uunndd  aauussggeesscchhaalltteett  wweerrddeenn..

WWiitthh  aa  ffiitttteedd  rreemmoottee  ccoonnttrroolllleerr  RRTTSS  330000  iitt''ss  eeaassyy  ttoo  sswwiittcchh  tthhee  ssppoottlliigghhttss  oonn  aanndd  ooffff

aanndd  aallssoo  ttoo  ddiimmmm  tthhee  bbrriigghhttnneessss  wwiitthh  tthhee  rreemmoottee  ccoonnttrrooll..  WWiitthh  tthhee  oonn--ooffff  sswwiittcchh  tthhee

hheeaatteerrss  ccaann  bbee  sswwiittcchheedd  oonn--ooffff  bbyy  tthhee  rreemmoottee  ccoonnttrrooll..

Handsender für Funkdimmer RTS
rreemmoottee  ccoonnttrrooll  ffoorr  rreemmoottee  bbrriigghhttnneessss  ccoonnttrroolllleerr  RRTTSS
1-Kanal ||  11  cchhaannnneell

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
wweeiißß,,  ggrraauu ||  wwhhiittee,,  ggrreeyy 99110000222200

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

5-Kanal ||  55  cchhaannnneell

Klapphalterung ||  aawwnniinngg  bbrraacckkeett Wand-/Deckenhalterung ||  wwaallll  aanndd  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett

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

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000008877

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000447788

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
nnaattuurr  eellooxxiieerrtt ||  nnaattuurr  aannooddiisseedd 99110000449944

Geo Soft Sigma Mini

Ausführung ||  vveerrssiioonn
336600°°  ddrreehhbbaarr,,  6600°°  sscchhwweennkkbbaarr

336600°°  rroottaattaabbllee,,  6600°°  ppiivvoottaabbllee

Ausführung ||  vveerrssiioonn
1155°°  sscchhwweennkkbbaarr  ||  1155°°  ppiivvoottaabbllee

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
MMaarrkkiissee  ||  aawwnniinngg

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

Kombihalterung ||  ccoommbbii  bbrraacckkeett

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

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000335577

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000335588

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

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

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

2000 Watt ||  wwaattttss

WWeeiitteerree  DDeettaaiillss  zzuu  uunnsseerreenn  HHaalltteerruunnggeenn  SSeeiittee  7700  

mmoorree  ddeettaaiillss  aabboouutt  oouurr  mmoouunnttiinngg  bbrraacckkeettss  sseeee  ppaaggee  7700

Handsender für Licht-/Wärmedimmer RTS und
Funk Ein-/Ausschalter RTS mit Scrollfunktion
rreemmoottee  ccoonnttrrooll  ffoorr  rreemmoottee  bbrriigghhttnneessss//hheeaatt  ccoonnttrroolllleerr
RRTTSS  aanndd  rreemmoottee  ccoonnttrrooll  oonn--ooffff  sswwiittcchh  wwiitthh  ssccrroollll  ffuunnccttiioonn

Lichtdimmer RTS 300 Watt
rreemmoottee  bbrriigghhttnneessss  ccoonnttrroolllleerr  RRTTSS  330000  wwaattttss

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

300 Watt ||  wwaattttss

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
wweeiißß,,  ggrraauu ||  wwhhiittee,,  ggrreeyy 99110000335522

5-Kanal ||  55  cchhaannnneell

WWeeiitteerree  DDeettaaiillss  zzuu  uunnsseerreenn  FFuunnkkssyysstteemmeenn  SSeeiittee  7744  

FFoorr  mmoorree  ddeettaaiillss  aabboouutt  oouurr  rreemmoottee  ccoonnttrrooll  ssyysstteemmss  sseeee  ppaaggee  7744

grohatherm GmbH



3000 mm/ 4x 25 Watt Einbaustrahler
33000000  mmmm//  44xx  2255  wwaattttss  rreecceesssseedd  ssppoottss

3500 mm/ 5x 25 Watt Einbaustrahler
33550000  mmmm//  55xx  2255  wwaattttss  rreecceesssseedd  ssppoottss

2000 mm/ 2x 25 Watt Einbaustrahler
22000000 mmmm//  22xx  2255  wwaattttss  rreecceesssseedd  ssppoottss

2500 mm/ 3x 25 Watt Einbaustrahler
22550000  mmmm//  33xx  2255  wwaattttss  rreecceesssseedd  ssppoottss
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Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
WWaanndd,,  DDeecckkee,,  MMaarrkkiissee  ||  wwaallll,,  cceeiilliinngg,,  aawwnniinngg

Leistung (Wärme)||  ccaappaacciittyy  ((hheeaatteerr))
22xx  22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
440000  VV  //  IIPP  2244

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
oohhnnee  ||  wwiitthhoouutt

Gewicht ||  wweeiigghhtt
22000000  mmmm::  1122  kkgg

22550000  mmmm::  1133,,22  kkgg

33000000  mmmm::  1144,,44  kkgg

33550000  mmmm::  1155,,66  kkgg

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
lläännggeenn--  uunndd  mmoonnttaaggeeaabbhhäännggiigg

ddeeppeennddiinngg  oonn  lleennggtthh  aanndd  iinnssttaallllaattiioonn

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  44000000  LLiicchhtt--WWäärrmmee  mmiitt  

EEiinnbbaauussttrraahhlleerrnn uunndd  WWaanndd--//DDeecckkeennhhaalltteerruunngg

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  44000000  lliigghhtt--hheeaatt  wwiitthh  

rreecceesssseedd  ssppoottss,,  wwiitthh  wwaallll  aanndd  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  4000 LLiicchhtt--WWäärrmmee

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  WWaanndd--//DDeecckkeennhhaalltteerruunngg  uunndd  EEiinnbbaauussttrraahhlleerr

SSiiggmmaa  2255  WWaatttt  ((336600°°  ddrreehhbbaarr  uunndd  6600°°  sscchhwweennkkbbaarr,,

cchhrroommffaarrbbeenn))

wwiitthh  wwaallll  aanndd  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett  aanndd  rreecceesssseedd  ssppoottss

SSiiggmmaa  2255  wwaattttss  ((336600°°  rroottaattaabbllee,,  6600°°  ppiivvoottaabbllee,,  cchhrroommee))

C

1. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 22000000//22550000//33000000//33550000  mmmm

2. Höhe ||  hheeiigghhtt 111100  mmmm

3. Breite ||  wwiiddtthh 117766  mmmm

4. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 220000  mmmm

5. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee ++//--  3300°°

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110055228855

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055228866

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110055228844

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110055227733

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055227744

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110055225599

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110055227766

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055227777

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110055227755

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110055227799

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055228800

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110055227788

SSOOLLAAMMAAGGIICC  44000000  lliigghhtt--hheeaatt

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

Handsender ||  rreemmoottee  ccoonnttrrooll Seite ||  ppaaggee 73

Lichtdimmer RTS 300 Watt ||  lliigghhtt  ddiimmmmeerr  330000  wwaattttss  Seite ||  ppaaggee 73

Wärmedimmer RTS 2000 Watt ||  hheeaatt  ddiimmmmeerr  22000000  wwaattttss Seite ||  ppaaggee 73

Funk Ein- /Ausschalter ||  rreemmoottee  ccoonnttrrooll  oonn--ooffff  sswwiittcchh Seite ||  ppaaggee 73

je Wärmestrahler ||  ppeerr  hheeaatt  aapppplliiccaattiioonn

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC 2000/2800/4000 LLiicchhtt--WWäärrmmee--WWeerrbbuunngg

DDiieessee  KKoommbbiinnaattiioonn  iisstt  ddeerr  iiddeeaallee  WWeerrbbeettrrääggeerr  mmiitt  ffrreeii  ggeessttaallttbbaarreerr,,  hhiinntteerr--
lleeuucchhtteetteerr  WWeerrbbeeffllääcchhee..  EEiinnee  bbrreeiittee  PPaalleettttee  aann  SSoonnddeerrffaarrbbeenn  eerrmmöögglliicchhtt
eeiinnee  iinnddiivviidduueellllee  AAnnppaassssuunngg  aann  jjeeddeess  EErrsscchheeiinnuunnggssbbiilldd..

Einsatzbereiche
GGaassttrroonnoommiiee

SSOOLLAAMMAAGGIICC  22000000//22880000//44000000  lliigghhtt--hheeaatt--aaddvveerrttiissiinngg

TThhiiss  ccoommbbiinnaattiioonn  iiss  tthhee  iiddeeaall  aaddvveerrttiissiinngg  mmeeddiiuumm  wwiitthh  aa  ddeessiiggnnaabbllee  bbaacckklliitt
aaddvveerrttiissiinngg  ssppaaccee..  AA  llaarrggee  rraannggee  ooff  ssppoott  ccoolloouurrss  aalllloowwss  ffoorr  ccuussttoommiizzaattiioonn  ttoo
mmaattcchh  aannyy  rreeqquuiirreedd  llooookk..

Applications
ccaatteerriinngg
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TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

SSOOLLAAMMAAGGIICC  2000/2800/4000 LLiicchhtt--WWäärrmmee--WWeerrbbuunngg

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

C

Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  BBeeffeessttiigguunnggssbbüüggeell uunndd  bbeelleeuucchhtteetteerr  WWeerrbbee--

ffllääcchhee  ((LLiicchhttlleeiissttuunngg  22xx  3366  WWaatttt))

wwiitthh  mmoouunnttiinngg  bbrraacckkeett  aanndd  iilllluummiinnaatteedd  

aaddvveerrttiissiinngg  ssppaaccee  ((lliigghhtt  ppoowweerr  22xx  3366  wwaattttss))

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

Leistung ||  ccaappaacciittyy
22xx  11000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

22xx  11440000  WWaatttt  ||  wwaattttss

22xx  22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2244::  22xx  11000000,,  22xx  11440000  WWaatttt  ||  wwaattttss

440000  VV  //  IIPP  2244::  22xx  22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
oohhnnee  || wwiitthhoouutt

Gewicht ||  wweeiigghhtt
66,,77  kkgg

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
bbiiss  2200  mm22  ||  uupp  ttoo  2200  mm22

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  22000000,,  22880000  ooddeerr  44000000  

LLiicchhtt--WWäärrmmee--WWeerrbbuunngg  mmiitt  BBeeffeessttiigguunnggssbbüüggeell

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  22000000,,  22880000  oorr  44000000  

lliigghhtt--hheeaatt----aaddvveerrttiissiinngg  wwiitthh  mmoouunnttiinngg  bbrraacckkeett..  

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall
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1. Werbefläche Breite ||  aaddvveerrttiissiinngg  ssppaaccee  wwiiddtthh 444466  mmmm

2. Gesamtbreite ||  ttoottaall  wwiiddtthh 11334400  mmmm

3. Bügellänge ||  bbrraacckkeett  lleennggtthh 229911  mmmm

4. Werbefläche Höhe ||  aaddvveerrttiissiinngg  ssppaaccee  hheeiigghhtt 111122  mmmm

5. Höhe ||  hheeiigghhtt 111100  mmmm

6. Breite ||  wwiiddtthh 117766  mmmm

7. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 223300  mmmm

8. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee ++//--  3300°°

2x 1000 Watt ||  wwaattttss
Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
SSoonnddeerrffaarrbbee  ||  ssppeecciiaall  ccoolloouurr 99110000334400

SSoonnddeerrffaarrbbee  ||  ssppeecciiaall  ccoolloouurr 99110000113366

2x 1400 Watt ||  wwaattttss

SSoonnddeerrffaarrbbee  ||  ssppeecciiaall  ccoolloouurr 99110000333399

2x 2000 Watt ||  wwaattttss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  22000000//22880000//44000000  lliigghhtt--hheeaatt--aaddvveerrttiissiinngg

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

1400 Watt ||  wwaattttss

1000 Watt ||  wwaattttss 2000 Watt ||  wwaattttss

cross-wise

length-wise

je Wärmestrahler ||  ppeerr  hheeaatt  aapppplliiccaattiioonn

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC 4000 LLiicchhtt--WWäärrmmee--SSoouunndd  &&  2000/4000 WWäärrmmee--SSoouunndd

DDiiee  nnääcchhssttee  KKoommffoorrttddiimmeennssiioonn  vveerrbbiinnddeett  LLiicchhtt,,  WWäärrmmee  uunndd  SSoouunndd  iinn  eeiinneemm  GGeerräätt..

Einsatzbereiche
GGaassttrroonnoommiiee,,  pprriivvaattee  OObbjjeekkttee

NNeexxtt  ggeenneerraattiioonn  ccoommffoorrtt  ccoommbbiinneess  lliigghhtt,,  hheeaatt  aanndd  ssoouunndd  iinn  aa  ssiinnggllee  ddeevviiccee..

Application
ccaatteerriinngg,,  pprriivvaattee  aapppplliiccaattiioonnss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  44000000  lliigghhtt--hheeaatt--ssoouunndd  &&  22000000//44000000  hheeaatt--ssoouunndd
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3500 mm/ 5x 25 Watt Einbaustrahler
33550000  mmmm//  55xx  2255  wwaattttss  rreecceesssseedd  ssppoott

Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  WWaanndd--//DDeecckkeennhhaalltteerruunngg  uunndd  SSiiggmmaa  2255  WWaatttt  

EEiinnbbaauussttrraahhlleerr  ((336600°°  ddrreehhbbaarr  uunndd  6600°°  sscchhwweennkkbbaarr,,

cchhrroommffaarrbbeenn))

wwiitthh  wwaallll  oorr  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett  aanndd  SSiiggmmaa,,  2255  wwaattttss  

rreecceesssseedd  ssppoott  ((336600°°  rroottaattaabbllee,,  6600°°  ttiillttaabbllee,,  cchhrroommee))

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  44000000  LLiicchhtt--WWäärrmmee--SSoouunndd  

mmiitt  WWaanndd--//DDeecckkeennhhaalltteerruunngg

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  44000000  lliigghhtt--hheeaatt--ssoouunndd  

wwiitthh  wwaallll  oorr  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
lläännggeenn--  uunndd  mmoonnttaaggeeaabbhhäännggiigg

ddeeppeennddiinngg  oonn  lleennggtthh  aanndd  iinnssttaallllaattiioonn

Gewicht ||  wweeiigghhtt
22550000  mmmm::  1133,,55  kkgg

33000000  mmmm::  1155  kkgg

33550000  mmmm::  1166  kkgg

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
oohhnnee  ||  wwiitthhoouutt

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
440000  VV  //  IIPP  2244

Leistung ||  ccaappaacciittyy
22xx  22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

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

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  4000 LLiicchhtt--WWäärrmmee--SSoouunndd

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee
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mmiitt  22xx  88  OOhhmm  LLaauuttsspprreecchheerr

wwiitthh  22xx  88  oohhmm  ssppeeaakkeerrss

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110055226622

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055226633

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110055226611

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110055226655

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055226666

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110055226644

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110055226688

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055226699

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110055226677

3000 mm/ 4x 25 Watt Einbaustrahler
33000000  mmmm//  44xx  2255  wwaattttss  rreecceesssseedd  ssppoott

2500 mm/ 3x 25 Watt Einbaustrahler 
22550000  mmmm//  33xx  2255  wwaattttss  rreecceesssseedd  ssppoott

1. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 22550000//33000000//33550000  mmmm

2. Höhe ||  hheeiigghhtt 111100  mmmm

3. Breite ||  wwiiddtthh 117766  mmmm

4. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 220000  mmmm

5. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee ++//--  3300°°

SSOOLLAAMMAAGGIICC  44000000  lliigghhtt--hheeaatt--ssoouunndd

C

Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

Handsender ||  rreemmoottee  ccoonnttrrooll Seite ||  ppaaggee 72

Lichtdimmer RTS 300 Watt ||  lliigghhtt  ddiimmmmeerr  330000  wwaattttss  Seite ||  ppaaggee 72

Wärmedimmer RTS 2000 Watt || hheeaatt  ddiimmmmeerr  22000000  wwaattttss Seite ||  ppaaggee 72

Funk Ein- /Ausschalter ||  rreemmoottee  ccoonnttrrooll  oonn--ooffff  sswwiittcchh Seite ||  ppaaggee 72

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

je Wärmestrahler ||  ppeerr  hheeaatt  aapppplliiccaattiioonn

grohatherm GmbH
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3500 mm/ 5x 25 Watt Einbaustrahler
3500  mm/  5x  25  watts  recessed  spot

3000 mm/ 4x 25 Watt Einbaustrahler
3000  mm/  4x  25  watts  recessed  spot

2500 mm/ 3x 25 Watt Einbaustrahler 
2500  mm/  3x  25  watts  recessed  spot

Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  WWaanndd--//DDeecckkeennhhaalltteerruunngg,,  22xx  88  OOhhmm  LLaauuttsspprreecchheerr

wwiitthh  wwaallll  aanndd  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett,,  22xx  88  oohhmm  ssppeeaakkeerrss Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  WWäärrmmee--SSoouunndd  mmiitt  WWaanndd--//DDeecckkeennhhaalltteerruunngg

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  hheeaatt--ssoouunndd  wwiitthh  wwaallll  aanndd  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
bbiiss  1166mm22 ||  uupp  ttoo  1166mm22

Gewicht ||  wweeiigghhtt
66  kkgg

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
oohhnnee  ||  wwiitthhoouutt

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2244  

Leistung ||  ccaappaacciittyy
11xx  22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

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

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  2000 WWäärrmmee--SSoouunndd

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110055337711

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055337733

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110055337722

830 mm/ 2x 8 Ohm Lautsprecher 
883300  mmmm//  22xx  88  oohhmm  ssppeeaakkeerrss

1. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh 883300  mmmm

2. Höhe ||  hheeiigghhtt 111100  mmmm

3. Breite ||  wwiiddtthh 117766  mmmm

4. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 220000  mmmm

5. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee ++//--  3300°°

SSOOLLAAMMAAGGIICC  22000000  hheeaatt--ssoouunndd

C

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

cross-wise

length-wise

grohatherm GmbH



2000 mm/ 2x 8 Ohm Lautsprecher 
22000000  mmmm//  22xx  88  oohhmm  ssppeeaakkeerrss

3500 mm/ 2x 8 Ohm Lautsprecher 
33550000  mmmm//  22xx  88  oohhmm  ssppeeaakkeerrss

3000 mm/ 2x 8 Ohm Lautsprecher 
33000000  mmmm//  22xx  88  oohhmm  ssppeeaakkeerrss

Ausführung ||  vveerrssiioonn

mmiitt  WWaanndd--//DDeecckkeennhhaalltteerruunngg,,  22xx  88  OOhhmm  LLaauuttsspprreecchheerr

wwiitthh  wwaallll  aanndd  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett,,  22xx  88  oohhmm  ssppeeaakkeerrss

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  WWäärrmmee--SSoouunndd  mmiitt  WWaanndd--//DDeecckkeennhhaalltteerruunngg

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  hheeaatt--ssoouunndd  wwiitthh  wwaallll  aanndd  cceeiilliinngg  bbrraacckkeett

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

beheizbare Fläche ||  hheeaattaabbllee  aarreeaa
lläännggeenn--  uunndd  mmoonnttaaggeeaabbhhäännggiigg

ddeeppeennddiinngg  oonn  lleennggtthh  aanndd  iinnssttaallllaattiioonn

Gewicht ||  wweeiigghhtt
22000000  mmmm::  1144  kkgg

22550000  mmmm::  1155,,55  kkgg

33000000  mmmm::  1177,,55  kkgg

33550000  mmmm::  1199  kkgg

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
oohhnnee  ||  wwiitthhoouutt

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
440000  VV  //  IIPP  2244

Leistung ||  ccaappaacciittyy
22xx  22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

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

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

SSOOLLAAMMAAGGIICC  4000 WWäärrmmee--SSoouunndd
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ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110055336688

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055336699

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110055337700

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110055335599

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055336600

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110055336611

2500 mm/ 2x 8 Ohm Lautsprecher 
22550000  mmmm//  22xx  88  oohhmm  ssppeeaakkeerrss

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110055336622

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055336633

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110055336644

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110055336655

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055336666

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110055336677

1. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh

22000000//22550000//33000000//33550000  mmmm

2. Höhe ||  hheeiigghhtt 111100  mmmm

3. Breite ||  wwiiddtthh 117766  mmmm

4. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 220000  mmmm

5. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee ++//--  3300°°

SSOOLLAAMMAAGGIICC  44000000  hheeaatt--ssoouunndd

C

Wärmeleistung ||  tthheerrmmaall  oouuttppuutt

Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

Handsender ||  rreemmoottee  ccoonnttrrooll Seite ||  ppaaggee 72

Wärmedimmer RTS 2000 Watt ||  hheeaatt  ddiimmmmeerr  22000000  wwaattttss Seite ||  ppaaggee 72

Funk Ein- /Ausschalter ||  rreemmoottee  ccoonnttrrooll  oonn--ooffff  sswwiittcchh Seite ||  ppaaggee 72

je Wärmestrahler ||  ppeerr  hheeaatt  aapppplliiccaattiioonn

cross-wise

length-wise

grohatherm GmbH



SSOOLLAAMMAAGGIICC Lichtsysteme

DDiiee  LLiicchhttssyysstteemmee  ssiinndd  ddiiee  ppeerrffeekkttee  EErrggäännzzuunngg  zzuu  ddeenn  SSoollaammaaggiicc  WWäärrmmee--
ssttrraahhlleerrnn  iimm  pprriivvaatteenn,,  ssoowwiiee  iimm  ggeewweerrbblliicchheenn  BBeerreeiicchh..  SSiiee  llaasssseenn  ssiicchh  iinnddiivvii--
dduueellll  zzuussaammmmeennsstteelllleenn..

Einsatzbereiche
GGaassttrroonnoommiiee,,  pprriivvaattee  OObbjjeekkttee

SSOOLLAAMMAAGGIICC  lliigghhttiinngg  ssyysstteemmss

OOuurr  lliigghhttiinngg  ssyysstteemmss  aarree  tthhee  ppeerrffeecctt  ssuupppplleemmeenntt  ttoo  SSoollaammaaggiicc  rraaddiiaattoorrss  iinn
pprriivvaattee  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall  aapppplliiccaattiioonnss..  TThheeyy  ccaann  bbee  ccoommbbiinneedd  iinnddiivviidduuaallllyy..

Application
ccaatteerriinngg,,  pprriivvaattee  aapppplliiccaattiioonnss
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TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

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

Leistung ||  ccaappaacciittyy
nnxx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  3344

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
11550000  mmmm  mmiitt  SScchhuukkoosstteecckkeerr  ||  wwiitthh  SScchhuukkoo  pplluugg

Gewicht ||  wweeiigghhtt
22000000  mmmm::  22,,88  kkgg

22550000  mmmm::  33,,66  kkgg

33000000  mmmm::  44,,44  kkgg

33550000  mmmm::  55,,22  kkgg

44000000  mmmm::  55,,55  kkgg

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
nnxx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  LLiicchhttbboorrdd  jjee  nnaacchh  KKoonnffiigguurraattiioonn

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

nnxx  SSOOLLAAMMAAGGIICC  IIiigghhtt  ppaanneell  ddeeppeennddiinngg  oonn  ccoonnffiigguurraattiioonn

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

60

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

3. Gesamthöhe ||  ttoottaall  hheeiigghhtt 111166  mmmm

4. Gesamtlänge ||  ttoottaall  lleennggtthh

22000000//22550000//33000000//33550000//44000000  mmmm

Farbe ||  ccoolloouurr Strahler ||  ssppoottss Halterung ||  bbrraacckkeett Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 33xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 22xx 99110055004400

wweeiißß  ||  wwhhiittee 33xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 22xx 99110055004411

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 33xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 22xx 99110055334488

SSOOLLAAMMAAGGIICC  Lichtbord IInnddiivviidduueellllee  LLiicchhttllöössuunnggeenn  ffüürr  IIhhrree  TTeerrrraassssee
SSOOLLAAMMAAGGIICC  lliigghhtt  ppaanneell  iinnddiivviidduuaall  lliigghhtt  ssoolluuttiioonnss  ffoorr  yyoouurr  ppaattiioo

1. Bordtypen ||  ppaanneellttyyppeess

C

Bordlänge ||  ppaanneell  lleennggtthh: 2000 mm

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 44xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 22xx 99110055004422

wweeiißß  ||  wwhhiittee 44xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 22xx 99110055004433

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 44xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 22xx 99110055334499

Bordlänge ||  ppaanneell  lleennggtthh: 2500 mm

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 55xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055004444

wweeiißß  ||  wwhhiittee 55xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055004455

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 55xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055335500

Bordlänge ||  ppaanneell  lleennggtthh: 3000 mm

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 55xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055004466

wweeiißß  ||  wwhhiittee 55xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055004477

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 55xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055335511

Bordlänge ||  ppaanneell  lleennggtthh: 3500 mm

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 66xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055004488

wweeiißß  ||  wwhhiittee 66xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055004499

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 66xx  2200  WWaatttt  ||  wwaattttss 33xx 99110055335522

Bordlänge ||  ppaanneell  lleennggtthh: 4000 mm

WWäähhlleenn  SSiiee  aallss  eerrsstteess  LLäännggee  uunndd  FFaarrbbee  ddeess  ppuullvveerrbbeesscchhiicchhtteetteenn  AAlluummiinniiuummggeehhääuu--

sseess..  SSoonnddeerrffaarrbbeenn  ssiinndd  aauuff  WWuunnsscchh  eebbeennffaallllss  mmöögglliicchh..  NNoottiieerreenn  SSiiee  ddiiee  AArrttiikkeellnnuumm--

mmeerr  uunndd  MMeennggee  ddeess  ggeewwüünnsscchhtteenn  GGeehhääuusseess  uunndd  ggeehheenn  SSiiee  üübbeerr  zzuu  SScchhrriitttt  22..

SSttaarrtt  bbyy  cchhoooossiinngg  tthhee  lleennggtthh  aanndd  ccoolloouurr  ooff  tthhee  ppoowwddeerr  ccooaatteedd  aalluummiinniiuumm  ccaassiinngg..

CCuussttoommiisseedd  ccoolloouurr  vveerrssiioonnss  aarree  aallssoo  aavvaaiillaabbllee..  NNoottee  tthhee  aarrttiiccllee  nnuummbbeerr  aanndd  qquuaannttiittyy

ooff  tthhee  ddeessiirreedd  ccaassiinngg  aanndd  pprroocceeeedd  wwiitthh  sstteepp  22..

1. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee 3300°°

2. Höhe ||  hheeiigghhtt 4400  mmmm
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TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
cchhrroomm ||  cchhrroommee 00330000770055Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

cchhrroomm ||  cchhrroommee 00330000669911

2. Einbaustrahler ||  rreecceesssseedd  ssppoottss

3. Halterungen ||  mmoouunnttiinngg  bbrraacckkeettss

AAuucchh  bbeeiimm  ooppttiimmaalleenn  SSppoott  ffüürr  IIhhrree  AAnnwweenndduunngg  hhaabbeenn  SSiiee  ddiiee  WWaahhll  zzwwiisscchheenn  zzwweeii

cchhrroommffaarrbbeenneenn  SSttrraahhlleerrnn  mmiitt  2200  WWaatttt  LLeeiissttuunngg..  DDiiee  AAnnzzaahhll  ddeerr  zzuu  bbeesstteelllleennddeenn

SSppoottss  rriicchhtteett  ssiicchh  nnaacchh  ddeerr  BBoorrddlläännggee..  NNoottiieerreenn  SSiiee  AAnnzzaahhll  uunndd  AArrttiikkeellnnuummmmeerr..  

TThhee  ppeerrffeecctt  ssppoott  ffoorr  yyoouurr  aapppplliiccaattiioonn  ggiivveess  yyoouu  aa  cchhooiiccee  bbeettwweeeenn  ttwwoo  

cchhrroommee--ccoolloouurreedd  lliigghhttss  wwiitthh  2200  wwaattttss  ooff  ppoowweerr..  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  ssppoottss  yyoouu  nneeeedd  ttoo

oorrddeerr  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  ppaanneell  lleennggtthh..  NNoottee  tthhee  qquuaannttiittyy  aanndd  aarrttiiccllee  nnuummbbeerr..  

DDrreeii  HHaalltteerruunnggeenn  sstteehheenn  IIhhnneenn  ffüürr  ddiiee  MMoonnttaaggee  aann  IIhhrreerr  MMaarrkkiissee,,  WWaanndd  ooddeerr

DDeecckkee  zzuurr  VVeerrffüügguunngg..  DDiiee  AAnnzzaahhll  ddeerr  zzuu  bbeesstteelllleennddeenn  HHaalltteerruunnggeenn  rriicchhtteett  ssiicchh

nnaacchh  ddeerr  BBoorrddlläännggee..

TThhrreeee  mmoouunnttiinngg  bbrraacckkeettss  ffoorr  mmoouunnttiinngg  oonn  yyoouurr  aawwnniinngg,,  wwaallll  oorr  cceeiilliinngg  aarree  

aavvaaiillaabbllee..  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  bbrraacckkeettss  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  lleennggtthh  ooff  tthhee  ppaanneell..  

4. Optionales Zubehör ||  ooppttiioonnaall  aacccceessssoorriieess
MMiitt  eeiinneemm  eeiinnggeebbaauutteenn  FFuunnkkddiimmmmeerr  RRTTSS    kköönnnneenn  SSiiee  ddiiee  SSttrraahhlleerr  bbeeqquueemm  eeiinn--

ooddeerr  aauusssscchhaalltteenn  ooddeerr  ddeerreenn  HHeelllliiggkkeeiitt  üübbeerr  ddeenn  eennttsspprreecchheennddeenn  HHaannddsseennddeerr

rreeggeellnn..  WWoolllleenn  SSiiee  zzwweeii  LLiicchhttbboorrddss  bbeesstteelllleenn  uunndd  ddiieessee  mmiitteeiinnaannddeerr  vveerrbbiinnddeenn,,  ssoo

kköönnnneenn  SSiiee  ddiieess  mmiitt  uunnsseerreemm  VVeerrbbiinndduunnggsssseett  rreeaalliissiieerreenn..

AA  bbuuiilltt--iinn  330000  wwaattttss  RRTTSS  WWiirreelleessss  DDiimmmmeerr  mmaakkeess  iitt  eeaassyy  ttoo  sswwiittcchh  tthhee  ssppoottlliigghhtt  oonn  oorr

ooffff,,  oorr  aaddjjuusstt  tthhee  bbrriigghhttnneessss  vviiaa  tthhee  hhaannddhheelldd  ttrraannssmmiitttteerr..  IIff  yyoouu  wwiisshh  ttoo  oorrddeerr  ttwwoo  lliigghhtt

ppaanneellss  aanndd  ccoonnnneecctt  tthheemm,,  yyoouu  ccaann  eeaassiillyy  ddoo  ssoo  wwiitthh  oouurr  lliigghhtt  ppaanneell  ccoonnnneeccttiioonn  sseett..

Verbindungsset für Lichtbord
lliigghhtt  ppaanneell  ccoonnnneeccttiioonn  sseett

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ggrraauu  ||  ggrreeyy 99110055005500

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055335588

Handsender für Funkdimmer RTS
rreemmoottee  ccoonnttrrooll  uunniitt  ffoorr  bbrriigghhttnneessss  ccoonnttrroolllleerr  RRTTSS

Funkdimmer RTS 300 Watt
bbrriigghhttnneessss  ccoonnttrroolllleerr  RRTTSS  330000  wwaattttss

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

300 Watt ||  wwaattttss1-Kanal ||  11  cchhaannnneell

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
wweeiißß,,  ggrraauu ||  wwhhiittee,,  ggrreeyy 99110000222200

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

5-Kanal ||  55  cchhaannnneell

WWeeiitteerree  DDeettaaiillss  zzuu  uunnsseerreenn  FFuunnkkssyysstteemmeenn  SSeeiittee  7733  

FFoorr  mmoorree  ddeettaaiillss  aabboouutt  oouurr  rreemmoottee  ccoonnttrrooll  ssyysstteemmss  sseeee  ppaaggee  7733

61

Geo Soft GS Sigma Mini

Ausführung ||  vveerrssiioonn
336600°°  ddrreehhbbaarr,,  6600°°  sscchhwweennkkbbaarr

336600°°  rroottaattaabbllee,,  6600°°  ppiivvoottaabbllee

Ausführung ||  vveerrssiioonn
1155°°  sscchhwweennkkbbaarr  ||  1155°°  ppiivvoottaabbllee

Klapphalterung ||  aawwnniinngg  bbrraacckkeett Kipphalterung ||  ttiillttiinngg  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

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
MMaarrkkiissee  ||  aawwnniinngg

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

Kombihalterung ||  ccoommbbii  bbrraacckkeett

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

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000335577

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000335588

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

WWeeiitteerree  DDeettaaiillss  zzuu  uunnsseerreenn  HHaalltteerruunnggeenn  SSeeiittee  6688  

FFoorr  mmoorree  ddeettaaiillss  aabboouutt  oouurr  mmoouunnttiinnggss  sseeee  ppaaggee  6688

Handsender für Funkdimmer RTS mit Scrollfunktion
rreemmoottee  ccoonnttrrooll  uunniitt  ffoorr  bbrriigghhttnneessss  ccoonnttrroolllleerr  RRTTSS
wwiitthh  ssccrroollll  ffuunnccttiioonn

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
wweeiißß,,  ggrraauu ||  wwhhiittee,,  ggrreeyy 99110000335522

5-Kanal ||  55  cchhaannnneell
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LLiicchhtt  am Mast

C

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
MMaasstt  ||  mmaasstt

Leistung ||  ccaappaacciittyy
44xx  4400  WWaatttt  ||  wwaattttss
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Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
AAnnsscchhlluusssslleeiittuunngg  mmuussss  sseeppaarraatt  bbeesstteelllltt  wweerrddeenn  ((ssiieehhee  uunntteenn))

ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee  mmuusstt  bbee  oorrddeerreedd  sseeppaarraatteellyy  ((sseeee  bbeellooww))

Gewicht ||  wweeiigghhtt
33  kkgg

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  LLiicchhtt  aamm  MMaasstt  mmiitt  44xx  LLiicchhttssppoott

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  lliigghhtt  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  mmaasstt  wwiitthh  44xx  ssppoottlliigghhttss

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

1. Masthalter ||  mmaasstt  bbrraacckkeett ØØ  116600  mmmm

2. Mastaufnahme ||  mmaasstt  ccaarrrriieerr ØØ  4455  –– 8899  mmmm

3. Drehbereich ||  rroottaattiinngg  rraannggee 333300°°

4. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee 9900°°

Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

Ausführung ||  vveerrssiioonn
mmiitt  MMaasstthhaalltteerr,,  oohhnnee  LLeeuucchhttmmiitttteell  ((bbiittttee  sseeppaarraatt  bbee--

sstteelllleenn  ss..  SSeeiittee  7755))

wwiitthh  mmaasstt  bbrraacckkeett,,  wwiitthhoouutt  bbuullbbss  ((pplleeaassee  oorrddeerr  sseeppaa--

rraatteellyy,,  sseeee  ppaaggee  7755))

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110055000099

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055003300

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110055000088

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055002277

mit Spot Naxos ||  wwiitthh  ssppoott  NNaaxxooss

mit Spot Mykonos ||  wwiitthh  ssppoott  MMyykkoonnooss

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110055001100

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055003311

mit Spot Rhodos ||  wwiitthh  ssppoott  RRhhooddooss

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 991100550011 11

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055003322

mit Spot Helios ||  wwiitthh  ssppoott  HHeelliiooss

Adapterset für Mastmontage
aaddaapptteerr  sseett  ffoorr  mmaasstt  mmoouunnttiinngg
Durchmesser ||  ddiiaammeetteerr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

ØØ  5500  mmmm 99110000331133

ØØ  6600  mmmm 99110000331144

ØØ  7700  mmmm 99110000331155

ØØ  8800  mmmm 99110000331166

ØØ  4455  –– 8899  mmmm 99110000333388

Anschlussleitung für Hirschmann-Kupplung
ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee  ffoorr  HHiirrsscchhmmaannnn  ccoouupplliinngg
Länge ||  lleennggtthh Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

22,,55mm  ((33--aaddrriigg  ||  33--ppiinn  pplluugg)) 99110000006644

55mm  ((33--aaddrriigg  ||  33--ppiinn  pplluugg)) 99110000004433

1100mm  ((33--aaddrriigg  ||  33--ppiinn  pplluugg)) 99110000004444

SSOOLLAAMMAAGGIICC  lliigghhtt  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  mmaasstt

mmiitt  HHiirrsscchhmmaannnnkkuupppplluunngg

zzuurr  ssiicchheerreenn  MMoonnttaaggee

223300  VV  //  IIPP  2244

wwiitthh  HHiirrsscchhmmaannnn  ccoouupplliinngg

ffoorr  aa  ssaaffee  iinnssttaallllaattiioonn

223300  VV  //  IIPP  2244
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TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

LLiicchhtt  am Mast TT55

Ausführung ||  vveerrssiioonn

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
MMaasstt  ||  mmaasstt

Leistung ||  ccaappaacciittyy
44xx  1133  WWaatttt  ||  wwaattttss

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
AAnnsscchhlluusssslleeiittuunngg  mmuussss  sseeppaarraatt  bbeesstteelllltt  wweerrddeenn  ((ssiieehhee  uunntteenn))

ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee  mmuusstt  bbee  oorrddeerreedd  sseeppaarraatteellyy  ((sseeee  bbeellooww))

Gewicht ||  wweeiigghhtt
22,,77  kkgg

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  LLiicchhtt  aamm  MMaasstt  mmiitt  44xx  44xx  TT55  LLeeuucchhttssttooffffrrööhhrreenn

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  lliigghhtt  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  mmaasstt  wwiitthh  44xx  TT55  fflluuoorreesscceenntt  ttuubbeess

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

C
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Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

1. Ausladung ||  pprroojjeeccttiioonn ØØ  11440000  mmmm

2. Mastaufnahme ||  mmaasstt  ccaarrrriieerr ØØ  4455  –– 8899  mmmm

3. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee 333300°°

4. Länge (Leuchte) ||  lleennggtthh  ((llaammpp)) 662200  mmmm

5. Masthalter ||  mmaasstt  bbrraacckkeett ØØ  116600  mmmm

6. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee 9900°°

mmiitt  44xx  TT55  LLeeuucchhttssttooffffrrööhhrreenn,,

mmiitt  MMaasstthhaalltteerr,,  oohhnnee  SScchhaalltteerr

wwiitthh  44xx  TT55  fflluuoorreesscceenntt

ttuubbeess,,  wwiitthh  mmaasstt  bbrraacckkeett,,

wwiitthhoouutt  sswwiittcchh

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110055000011

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055000000

mit T5 Leuchtstoffröhre||  wwiitthh  TT55  fflluuoorreesscceenntt  ttuubbeeStromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn

Adapterset für Mastmontage
aaddaapptteerr  sseett  ffoorr  mmaasstt  mmoouunnttiinngg
Durchmesser ||  ddiiaammeetteerr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

ØØ  5500  mmmm 99110000331133

ØØ  6600  mmmm 99110000331144

ØØ  7700  mmmm 99110000331155

ØØ  8800  mmmm 99110000331166

ØØ  4455  –– 8899  mmmm 99110000333388

Anschlussleitung für Hirschmann-Kupplung
ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee  ffoorr  HHiirrsscchhmmaannnn  ccoouupplliinngg
Länge ||  lleennggtthh Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

22,,55mm  ((33--aaddrriigg  ||  33--ppiinn  pplluugg)) 99110000006644

55mm  ((33--aaddrriigg  ||  33--ppiinn  pplluugg)) 99110000004433

1100mm  ((33--aaddrriigg  ||  33--ppiinn  pplluugg)) 99110000004444

SSOOLLAAMMAAGGIICC  lliigghhtt  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  mmaasstt  TT55

mmiitt  HHiirrsscchhmmaannnnkkuupppplluunngg

zzuurr  ssiicchheerreenn  MMoonnttaaggee

223300  VV  //  IIPP  2244

wwiitthh  HHiirrsscchhmmaannnn  ccoouupplliinngg

ffoorr  aa  ssaaffee  iinnssttaallllaattiioonn

223300  VV  //  IIPP  2244

grohatherm GmbH



Ausführung ||  vveerrssiioonn
mmiitt  PPoowweerr--LLEEDD,,  FFaarrbbtteemmppeerraattuurr  22880000––33330000  KK,,  

eerrhhäällttlliicchh  iinn  44  LLäännggeenn

wwiitthh  PPoowweerr--LLEEDD,,  ccoolloouurr  tteemmppeerraattuurree  22880000––33330000  KK,,

aavvaaiillaabbllee  iinn  44  lleennggtthhss

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  LLEEDD--SSttrriipp

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  LLEEDD--SSttrriipp

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

Gewicht ||  wweeiigghhtt
550000  mmmm::  11,,11  kkgg

11000000  mmmm::  11,,44  kkgg

11225500  mmmm::  11,,77  kkgg

11550000  mmmm::  22,,00  kkgg

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
660000  mmmm  mmiitt  HHiirrsscchhmmaannnn--SStteecckkeerr,,  22--ppoolliigg

660000  mmmm  wwiitthh  HHiirrsscchhmmaannnn--pplluugg,,  22--ppiinn

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
2244  VV  DDCC//  IIPP  5544

Leistung ||  ccaappaacciittyy
550000  mmmm::  33,,66  WWaatttt  ||  wwaattttss

11000000  mmmm::  77,,22  WWaatttt  ||  wwaattttss

11225500  mmmm::  99,,00  WWaatttt  ||  wwaattttss

11550000  mmmm::  1100,,88  WWaatttt  ||  wwaattttss

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

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

LED--SSttrriipp

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee
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Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

mit LED-Leuchtmittel ||  wwiitthh  LLEEDD  iilllluummiinnaanntt
Länge ||  lleennggtthh Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
550000  mmmm 22880000002211

11000000  mmmm 22880000002222

11225500  mmmm 22880000002233

11550000  mmmm 22880000002244

Vorschaltgerät für LED-Strip
ppoowweerr  ssuuppppllyy  uunniitt  ffoorr  LLEEDD--SSttrriipp

Leistung ||  ccaappaacciittyy Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

3300  VVAA 00880000226611

Vorschaltgerät für LED-Strip
ppoowweerr  ssuuppppllyy  uunniitt  ffoorr  LLEEDD--SSttrriipp

Leistung ||ccaappaacciittyy Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

6600  VVAA 00880000226622

110000  VVAA 00880000226633

Anzahl LEDs||  nnuummbbeerr  ooff  LLEEDDss
550000  mmmm::  5544

11000000  mmmm::  110088

11225500  mmmm::  113355

11550000  mmmm::  116622

1. Länge||  lleennggtthh 550000//11000000//11225500//11550000  mmmm

2. Breite ||  wwiiddtthh 2244  mmmm

3. Höhe||  hheeiigghhtt 1122  mmmm

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn

2244  VV  DDCC

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn

2244  VV  DDCC

Maße ||  ddiimmeennssiioonnss

118800  xx  6688  xx  5533  mmmm

Abdeckung für LED-Strip
ccoovveerr  ffoorr  LLEEDD--SSttrriipp

Länge ||  lleennggtthh Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

550000  mmmm 88330000002200

11000000  mmmm 88330000001199

11225500  mmmm 88330000001188

11550000  mmmm 88330000001177

Maße ||  ddiimmeennssiioonnss

220033  xx  2277  xx  2266  mmmm

C
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ZZuubbeehhöörr  MontageZZuubbeehhöörr  Montage/Regelung/Schaltung/Leuchtmittel/Infrarot

DDaass  uummffaasssseennddee  ZZuubbeehhöörr  zzuu  uunnsseerreenn  SSoollaammaaggiicc  WWäärrmmeessttrraahhlleerrnn  uunndd  LLiicchhtt--
ssyysstteemmeenn    sscchhaafffftt  vviieell  FFrreeiirraauumm  ffüürr  ddeenn  kkrreeaattiivveenn  EEiinnssaattzz  uunnsseerreerr  PPrroodduukkttee..

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  
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Windschutz-Steckhalterung
pplluugg--iinn  mmoouunnttiinngg  ffoorr  wwiinndd  sshhiieelldd

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
WWiinnddsscchhuuttzz  ||  wwiinndd  sshhiieelldd

Windschutz-Pfostenhalterung
ppoosstt  ssuuppppoorrtt  mmoouunnttiinngg  ffoorr  wwiinndd  sshhiieelldd

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
WWiinnddsscchhuuttzz  ||  wwiinndd  sshhiieelldd

Ausführung ||  vveerrssiioonn
mmaaxx..  AAuuffsstteecckkmmaaßß  5500  mmmm ||  mmaaxx..  pplluugg--iinn  lleennggtthh  5500  mmmm

Ausführung ||  vveerrssiioonn
HHaalltteerruunnggeenn  ffüürr  aallllee  AAnnllaaggeettyyppeenn  vveerrffüüggbbaarr

mmoouunnttiinnggss  ffoorr  aallll  wwiinndd--sshhiieelldd  iinnssttaallllaattiioonnss  aavvaaiillaabbllee

Kletthalterung
vveellccrroo  ttaappee  aattttaacchhmmeenntt

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
fflleexxiibbeell  ||  fflleexxiibbllee

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

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

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

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

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

C

C

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SStteecckkhhaalltteerruunngg  ||  11xx  pplluugg--iinn  mmoouunnttiinngg

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  SStteecckkhhaalltteerruunngg  ||  11xx  ppoosstt  ssuuppppoorrtt  mmoouunnttiinngg

SSttrraahhlleerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn ||  hheeaatteerr  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

SSttrraahhlleerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn ||  hheeaatteerr  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

SSttrraahhlleerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn ||  hheeaatteerr  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

SSttrraahhlleerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn ||  hheeaatteerr  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000002222

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000002233

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000447777

SOLAMAGIC 1400/2000
Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000002255

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000002266

nnaannoo--aanntthhrraazziitt  ||  nnaannoo--aanntthhrraacciittee 99110000447766

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

SOLAMAGIC 1400/2000

aacccceessssoorriieess  ffoorr  iinnssttaallllaattiioonn

C

C

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

1. Tragrohr Höhe ||  ssuuppppoorrttiinngg  ttuubbee  hheeiigghhtt  4400  mmmm

2. Tragrohr Breite ||  ssuuppppoorrttiinngg  ttuubbee  wwiiddtthh 4411  mmmm

1. Aufsteckmaß ||  pplluugg--iinn  ddiimmeennssiioonn mmaaxx..  5500  mmmm

1. Höhe ||  hheeiigghhtt  110000  mmmmgrohatherm GmbH



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 1400/2000Stativ 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

SOLAMAGIC 1400/20005-Fuß Stativ ||  ttrriippoodd  55--ffoooott  bbaassee

CMontage ||  iinnssttaallllaattiioonn
fflleexxiibbeell  ||  fflleexxiibbllee

Ausführung ||  vveerrssiioonn
ffüürr  AAnnwweenndduunnggeenn  mmiitt  mmaaxx..  11775500  mmmm  AAuusszzuugghhööhhee

ffoorr  aapppplliiccaattiioonnss  wwiitthh  aann  eexxtteennssiioonn  ooff  mmaaxx..  11775500  mmmm  

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

67

ZZuubbeehhöörr  Montage

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

SSttrraahhlleerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn ||  hheeaatteerr  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

SSttrraahhlleerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn ||  hheeaatteerr  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

SSttrraahhlleerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn ||  hheeaatteerr  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

SOLAMAGIC 1400/2000
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

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000002277

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
Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000334444

sscchhwwaarrzz  ||  bbllaacckk 99110000334455

1. Standbreite ||  ssttaannccee  wwiiddtthh mmaaxx..  995500  mmmm

2. Auszughöhe ||  eexxtteennssiioonn mmaaxx..  11775500  mmmm

3. Breite ||  wwiiddtthh  448800  mmmm

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

grohatherm GmbH
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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 
SSOOLLAAMMAAGGIICC  22000000//hheeaatt--lliigghhtt  22000000//lliigghhttppaa--
nneell//11440000  ccoommppaacctt

Lichtbord ||  lliigghhttppaanneell

SOLAMAGIC 1400/Lichtbord/Wärme-Licht 1400
SSOOLLAAMMAAGGIICC  11440000//lliigghhttppaanneell//hheeaatt--lliigghhtt  11440000

SOLAMAGIC 2000 Wärme-Licht/
Wärme-Licht-Sound 2000
SSOOLLAAMMAAGGIICC  22000000  hheeaatt--lliigghhtt//
hheeaatt--lliigghhtt--ssoouunndd  22000000

SSttrraahhlleerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn ||  hheeaatteerr  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

aacccceessssoorriieess  ffoorr  iinnssttaallllaattiioonn

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
nnaattuurr  eellooxxiieerrtt ||  nnaattuurree  aannooddiizzeedd 99110000449944

1. Höhe ||  hheeiigghhtt 7766  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

grohatherm GmbH
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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

Deckeneinbauraster
ggrriidd  ffoorr  iinn--cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

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

Ausführung ||  vveerrssiioonn
ffüürr  RRaasstteerrddeecckkeenn  662255xx  662255  mmmm

aauuff  AAnnffrraaggee  aauucchh  ffüürr  660000xx  660000  mmmm  

ffoorr  ggrriidd  cceeiilliinnggss  662255xx  662255  mmmm  

660000xx  660000  mmmm  aavvaaiillaabbllee    oonn  rreeqquueesstt

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

ZZuubbeehhöörr  Montage

SSttrraahhlleerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn ||  hheeaatteerr  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

SSttrraahhlleerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn ||  hheeaatteerr  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

SOLAMAGIC 500
Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000550011

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000550000

SOLAMAGIC 1000 Ambiglow
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000334477

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000334488

SOLAMAGIC 1400/2000
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000226688

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000226699

SOLAMAGIC 1000
Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000003311

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000003322

SOLAMAGIC 1400/2000
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000007766

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110000007777

aacccceessssoorriieess  ffoorr  iinnssttaallllaattiioonn

C

1. Höhe ||  hheeiigghhtt 1100,,55  mmmm

2. Einbautiefe || iinnssttaallllaattiioonn  ddeepptthh

1000 Watt ||  wwaattttss mmiinn..  335500  mmmm

1400 Watt ||  wwaattttss mmiinn..  335500  mmmm

2000 Watt ||  wwaattttss mmiinn..  445500  mmmm

3. Breite ||  wwiiddtthh 660055  mmmm

4. Länge ||  lleennggtthh 660055  mmmm

1. 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  mmmmgrohatherm GmbH
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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 – 30 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

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

grohatherm GmbH
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ZZuubbeehhöörr  Regelung/Schaltung

Wärmeregler 2000/2x 2000 Watt 
hheeaatt  ccoonnttrroolllleerr  22000000//22xx  22000000  wwaattttss

Wärmeregler 4000/8000/12000 Watt 
hheeaatt  ccoonnttrroolllleerr  44000000//88000000//1122000000  wwaattttss

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

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
iinn  ddeerr  EElleekkttrroovveerrtteeiilluunngg  

iinnttoo  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  eelleeccttrriicc  ppoowweerr

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  WWäärrmmeerreegglleerr  22000000  ooddeerr  22xx  22000000  WWaatttt

11xx  hheeaatt  ccoonnttrroolllleerr  22000000  oorr  22xx  22000000  wwaattttss

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

C

Leitungsschutzschalter 16 A/25 A
cciirrccuuiitt--bbrreeaakkeerr  1166  AA//2255  AA

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
iinn  ddeerr  EElleekkttrroovveerrtteeiilluunngg  

iinnttoo  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  eelleeccttrriicc  ppoowweerr

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  LLeeiittuunnggsssscchhuuttzzsscchhaalltteerr  ||  11xx  cciirrccuuiitt--bbrreeaakkeerr

Leistung ||  ccaappaacciittyy
1166  AA  ooddeerr  2255  AA  ttrrääggee  ||  1166  AA  oorr  2255  AA  ddeellaayy--aaccttiioonn

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV  //  IIPP  2200

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  223300  VV  //  IIPP  2200

22xx  22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss::  440000  VV  //  IIPP  2200

Leistung ||  ccaappaacciittyy
22000000  ooddeerr  22xx  22000000  WWaatttt  ||  22000000  oorr  22xx  22000000  wwaattttss

Leistung ||  ccaappaacciittyy
44000000//88000000  ooddeerr  1122000000  WWaatttt

44000000//88000000  oorr  1122000000  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
440000  VV  //  IIPP  2200

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000003377

2000 Watt ||  wwaattttss

ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110000004488

2x 2000 Watt ||  wwaattttss

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
sscchhwwaarrzz ||  bbllaacckk 99110000004499

4000 Watt ||  wwaattttss

sscchhwwaarrzz ||  bbllaacckk 99110000005500

8000 Watt ||  wwaattttss

sscchhwwaarrzz ||  bbllaacckk 99110000005511

12000 Watt ||  wwaattttss

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
wweeiißß ||  wwhhiittee 22550000004400

16 A

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
wweeiißß ||  wwhhiittee 22550000004411

25 A

aacccceessssoorriieess  ffoorr  ccoonnttrroolllliinngg//cciirrccuuiitt  

C

C
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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  FFuunnkkddiimmmmeerr  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  sswwiittcchh  330000  oorr  22000000  wwaattttss

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

11xx  rreemmoottee  ccoonnttrrooll  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

HHaannddsseennddeerr  nniicchhtt  eenntthhaalltteenn

rreemmoottee  ccoonnttrrooll  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd

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

72
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RReegguulliieerreenn  SSiiee  bbeeqquueemm  aauuss  ddeerr  FFeerrnnee  IIhhrreenn  SSoollaammaaggiicc  IInnffrraarroottssttrraahhlleerr  ooddeerr  uunnsseerree

LLiicchhttssyysstteemmee  uunndd  pprrooffiittiieerreenn  SSiiee  vvoonn  ddeemm  KKoommffoorrtt  ddeerr  SSoommffyy--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..

rraaddiioo  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 RTS 2000 Watt

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 1-Kanal/5-Kanal

PPaasssseenn  SSiiee  LLiicchhttssttäärrkkee  uunndd  ddiiee  HHeeiizzlleeiissttuunngg  mmiitt  ddeenn  HHaannddsseennddeerrnn

vvoonn  SSoommffyy  ggeennaauu  aann  IIhhrree  BBeeddüürrffnniissssee  aann..  MMiitt  ddeerr  MMYY--FFuunnkkttiioonn  eerr--

hhaalltteenn  SSiiee  mmiitt  eeiinneemm  KKlliicckk  ggeennaauu  ddiiee  eeiiggeennee  LLiieebblliinnggss--BBeelleeuucchhttuunngg

ooddeerr  HHeeiizzlleeiissttuunngg..  

Lichtdimmer RTS 300 Watt LLiigghhtt  ddiimmmmeerr  RRTTSS  330000  wwaattttss

HHeeaatt  ddiimmmmeerr  RRTTSS  22000000  wwaattttss

RReemmoottee  ccoonnttrrooll  hhaannddsseett  11  cchhaannnneell//55  cchhaannnneell

TThhee  rraaddiioo  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  rreemmoottee  ccoonnttrrooll  hhaannddsseettss  ffrroomm  SSoommffyy..  TThhee  MMYY--ffuunnccttiioonn  

eennaabblleess  yyoouu  ttoo  ggeett  ggeenneerraattee  yyoouurr  oowwnn  pprreeffeerrrreedd  lliigghhttiinngg  oorr  hheeaatt

oouuttppuutt  lleevveell  wwiitthh  jjuusstt  oonnee  cclliicckk..

EEaassiillyy  ccoonnttrrooll  yyoouurr  SSoollaammaaggiicc  iinnffrraarreedd  hheeaatteerr  oorr  oouurr  lliigghhttiinngg  ssyysstteemmss  ffrroomm  aaffaarr  aanndd

bbeenneeffiitt  ffrroomm  tthhee  ccoonnvveenniieennccee  pprroovviiddeedd  bbyy  SSoommffyy  rraaddiioo  tteecchhnnoollooggyy..
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ZZuubbeehhöörr  Regelung/Schaltung

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..  ==  33660000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Bewegungsmelder 360°
336600°°  mmoottiioonn  ddeetteeccttoorr

Bewegungsmelder 240°
224400°°  mmoottiioonn  ddeetteeccttoorr

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
WWaanndd  ||  wwaallll

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  BBeewweegguunnggssmmeellddeerr  ||  11xx  mmoottiioonn  ddeetteeccttoorr

Leistung ||  ccaappaacciittyy
22000000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
DDeecckkee  ||  cceeiilliinngg

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  BBeewweegguunnggssmmeellddeerr  ||  11xx  mmoottiioonn  ddeetteeccttoorr

Leistung ||  ccaappaacciittyy
22550000  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV

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

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
wweeiißß ||  wwhhiittee 99110000005555

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
wweeiißß ||  wwhhiittee 99110000005544

aacccceessssoorriieess  ffoorr  ccoonnttrroolllliinngg//  cciirrccuuiitt  

C

C
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Halopar Leuchtmittel
HHaallooppaarr  bbuullbb

Ausführung ||  vveerrssiioonn
HHaallooppaarr  1166  GGUU1100  3355°°

LED Leuchtmittel ||  LLEEDD  iilllluummiinnaanntt

Power-LED Leuchtmittel
PPoowweerr--LLEEDD  iilllluummiinnaanntt

C

C

C

T5 Leuchtmittel || TT55  fflluuoorreesscceenntt  ttuubbee

C

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

5500 00880000111177

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
wwaarrmmwweeiißß ||  wwaarrmm  wwhhiittee 00880000114411

wweeiißß  ||  wwhhiittee 00880000114422

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

Licht am Mast ||  lliigghhtt  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  mmaasstt

Licht am Mast ||  lliigghhtt  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  mmaasstt

Licht am Mast ||  lliigghhtt  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  mmaasstt

Licht am Mast T5 ||  lliigghhtt  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  mmaasstt  TT55
Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
wweeiißß ||  wwhhiittee 00880000115522

ZZuubbeehhöörr  Leuchtmittel

75

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
3388xx  22,,11  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV

Ausführung ||  vveerrssiioonn
LLEEDD  GGUU1100  2200°°

Leistung ||  ccaappaacciittyy
33xx  11  WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV

Ausführung ||  vveerrssiioonn
MM  0022440011--44//22

Leistung ||  ccaappaacciittyy
1133 WWaatttt  ||  wwaattttss

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn
223300  VV
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SOLAMAGIC 1400
Typ ||  ttyyppee Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ssttaannddaarrdd 00880000112299

uunniivveerrssaall 00880000113366

ZZuubbeehhöörr  Infrarot
aacccceessssoorriieess  ffoorr  iinnffrraarreedd

Ersatz Infrarot Halogenröhren
RReeppllaacceemmeenntt  iinnffrraarreedd  hhaallooggeenn  ttuubbeess

SOLAMAGIC 2000
Typ ||  ttyyppee Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ssttaannddaarrdd 00880000113311

uunniivveerrssaall  ||  wwhhiittee 00880000113300

Typ ||  ttyyppee Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ssttaannddaarrdd 00880000113344

SOLAMAGIC 1000 Ambiglow

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

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

SOLAMAGIC 1400 Go
Typ ||  ttyyppee Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
uunniivveerrssaall 00880000117777

grohatherm GmbH



TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

GGaarrtteenn

TTeerrrraassssee

SScchhiirrmmee

ggaarrddeenn

ppaattiioo

ppaarraassoollss

BBaallkkoonn

MMaarrkkiisseenn

bbaallccoonnyy

aawwnniinnggss

WWoohhnnrrääuummee

SSaanniittäärr--//WWeellllnneessssbbeerreeiicchhee

üübbeerrddaacchhttee  BBeerreeiicchhee

lliivviinngg  rroooommss

ssaanniittaarryy//ccoommffoorrtt  aarreeaass

rrooootteedd  aarreeaass

HHoobbbbyyrrääuummee

WWeerrkkssttäätttteenn

GGaarraaggeenn

hhoobbbbyy  rroooommss

wwoorrkksshhooppss

ggaarraaggeess

CCaarraavvaann//CCaammppiinngg

ccaarraavvaann//ccaammppiinngg

Privat ||  ppeerrssoonnaall

EEiinnggaannggss--//WWaarrtteebbeerreeiicchhee

eennttrraanncceess//wwaaiittiinngg  aarreeaass

EEiinnssaattzzbbeeiissppiieellee  Überblick
aapppplliiccaattiioonn  aarreeaass  aatt  aa  ggllaannccee

77

GGaarrtteennhhääuusseerr

SSttaallllggaasssseenn

SScchhuuppppeenn

ssuummmmeerrhhoouusseess

ssttaabbllee  aaiisslleess  

wwaarreehhoouusseess

MMoonnttaaggeehhaalllleenn

aasssseemmbbllyy  sshhooppss

IInndduussttrriieehhaalllleenn

iinndduussttrriiaall  hhaallllss

LLaaggeerrhhaalllleenn

wwaarreehhoouusseess

MMaarrkkttssttäännddee

mmaarrkkeeddssttaallllss

Gewerblich ||  ccoommmmeerrcciiaall

Öffentlich ||  ppuubblliicc

GGaassttrroonnoommiiee

ccaatteerriinngg

WWaarrtteebbeerreeiicchhee

wwaaiittiinngg  aarreeaass

BBaauusstteelllleenn

bbuuiillddiinngg  ssiitteess

KKiirrcchheenn

cchhuurrcchheess

grohatherm GmbH



Emitter ||  eemmiitttteerr

Betriebskosten (pro Stunde)

ooppeerraattiinngg  ccoossttss  ((ppeerr  hhoouurr))

Effizienz ||  eeffffiicciieennccyy

Sofortige Heizwirkung ||  iimmmmeeddiiaattee  hheeaatteedd  eeffffeecctt

Energie/ Sicherheit ||  eenneerrggyy//  ssaaffeettyy

CO2 Emission ||  CCOO22 eemmiissssiioonn

Einsatzvarianten ||  iinnssttaallllaattiioonn  ooppttiioonnss

Windempfindlichkeit ||  wwiinndd  sseennssiittiivviittyy

78

Infrarot Halogenröhre (1400 Watt) ||  iinnffrraarreedd  hhaallooggeenn  ttuubbee  ((11440000  wwaattttss))

ccaa..  00,,2288  €€  ((00,,2200  €€//kkWWhh))

aapppprrooxx  00,,2288  €€  ((bbaasseedd  oonn  00,,2200  €€//kkWWhh))

9922  %%  ddeerr  eeiinnggeesseettzztteenn  EEnneerrggiiee  wweerrddeenn  dduurrcchh  ggeezziieellttee  WWäärrmmeeaabbssttrraahhlluunngg  ggeennuuttzztt..

9922%%  ooff  tthhee  eenneerrggyy  ccoonnssuummeedd  wwiillll  bbee  uusseedd  aann  ddiirreecctt  hheeaatt  rraaddiiaattiioonn..

ddiirreekktt  nnaacchh  ddeemm  EEiinnsscchhaalltteenn..  

tthhee  wwaarrmmtthh  iiss  ffeelltt  iimmmmeeddiiaatteellyy  aass  ssoooonn  aass  tthhee  sswwiittcchh  iiss  pprreesssseedd..

11  sseecc..  ((9900  %%  LLeeiissttuunngg  ||  ccaappaacciittyy))

EEnneerrggiieeqquueellllee  iisstt  ddiiee  SStteecckkddoossee..  KKeeiinnee  SSiicchheerrhheeiittssbbeeddeennkkeenn..

TThhee  eenneerrggyy  ssoouurrccee  iiss  tthhee  ssoocckkeett..  NNoo  ssaaffeettyy  ccoonncceerrnnss..

kkeeiinnee  ddiirreekkttee  CCOO22 EEmmiissssiioonn

nnoo  ddiirreecctt  CCOO22 eemmiissssiioonn

WWaanndd--  uunndd  DDeecckkeennmmoonnttaaggee  ssoowwiiee  fflleexxiibbllee  PPoossiittiioonniieerruunngg  mmiitt  SSttaattiivv  iimm  

IInnnneenn--  uunndd  AAuußßeennbbeerreeiicchh  mmöögglliicchh..

CCaann  bbee  mmoouunntteedd  ttoo  wwaallllss,,  cceeiilliinnggss  aanndd  ssttrruuccttuurreess  oorr  fflleexxiibbllyy  ppoossiittiioonneedd

iinnddoooorrss  aanndd  oouuttddoooorrss  oonn  aa  ttrriippoodd..

NNeeiinn  ||  nnoo

Infrarot HHaallooggeennrrööhhrree

SSOOLLAAMMAAGGIICC  –– WWäärrmmee  ddiiee  SSiiee  eerrrreeiicchhtt

DDiieesseerr  SSyysstteemmvveerrgglleeiicchh  zzeeiiggtt  ddeeuuttlliicchh  wwiiee  eeffffiizziieenntt  uunndd  uummwweellttffrreeuunnddlliicchh  uunn--
sseerree  IInnffrraarrootthheeiizzssyysstteemmee  aarrbbeeiitteenn..  GGeerraaddee  iimm  AAuußßeennbbeerreeiicchh  sscchhaaffffeenn  SSiiee
dduurrcchh  ddiiee  fflleexxiibblleenn  EEiinnssaattzzmmöögglliicchhkkeeiitteenn  uunndd  ddaass  uummffaannggrreeiicchhee  ZZuubbeehhöörr  
eeiinnee  aannggeenneehhmmee  uunndd  kkoonnssttaannttee  WWäärrmmeezzoonnee..

11440000  WWaatttt  EECCOO++

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

iinnffrraarreedd  hhaallooggeenn  ttuubbee

Leistungsvergleich
bbeenncchhmmaarrkkiinngg

SSOOLLAAMMAAGGIICC  ––  HHeeaatt  tthhaatt  rreeaacchheess  yyoouu

TThhiiss  ccoommppaarriissoonn  ooff  ssyysstteemmss  cclleeaarrllyy  sshhoowwss  tthhee  hhiigghhllyy  eeffffiicciieenntt  aanndd  eennvviirroonn--
mmeennttaallllyy  ffrriieennddllyy  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  oouurr  iinnffrraarreedd  hheeaattiinngg  ssyysstteemmss  wwoorrkk..  EEssppeeccii--
aallllyy  oouuttddoooorrss,,  tthhee  fflleexxiibbllee  rraannggee  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  aanndd  tthhee  ccoommpprreehheennssiivvee
sseelleeccttiioonn  ooff  aacccceessssoorriieess  tthhaatt  oouurr  rraaddiiaattoorrss  ooffffeerr,,  eennssuurree  ccoommffoorrttaabbllee  aanndd
ccoonnssttaanntt    hheeaattiinngg  zzoonneess..

grohatherm GmbH



Emitter |  emitter

Betriebskosten (pro Stunde)

operating  costs  (per  hour)

Effizienz |  efficiency

Sofortige Heizwirkung |  immediate  heated  effect

Energie/ Sicherheit |  energy/  safety

CO2 Emission |  CO2 emission

Einsatzvarianten |  installation  options

Windempfindlichkeit |  wind  sensitivity

Quarzstrahler (2000 Watt) ||  qquuaarrttzzhheeaatteerr  ((22000000  wwaattttss))

ccaa..  00,,4400  €€  ((00,,2200  €€//kkWWhh))

aapppprrooxx  00,,4400  €€  ((bbaasseedd  oonn  00,,2200  €€//kkWWhh))

ccaa..  6600  %%  ddeerr  eeiinnggeesseettzztteenn  EEnneerrggiiee  wweerrddeenn  ggeennuuttzztt..

aapppprrooxx  6600  %%  ooff  tthhee  eenneerrggyy  ccoonnssuummeedd  iiss  uusseedd  aass  ddiirreecctt  hheeaatt  rraaddiiaattiioonn..

bbeennööttiiggtt  eeiinnee  AAuuffhheeiizzpphhaassee..

rreeqquuiirreess  aa  wwaarrmmiinngg--uupp  pphhaassee..

3300  sseecc..  ((9900  %%  LLeeiissttuunngg  ||  ccaappaacciittyy))

EEnneerrggiieeqquueellllee  iisstt  ddiiee  SStteecckkddoossee..  KKeeiinnee  SSiicchheerrhheeiittssbbeeddeennkkeenn..

TThhee  eenneerrggyy  ssoouurrccee  iiss  tthhee  ssoocckkeett..  NNoo  ssaaffeettyy  ccoonncceerrnnss..

kkeeiinnee  ddiirreekkttee  CCOO22 EEmmiissssiioonn

nnoo  ddiirreecctt  CCOO22 eemmiissssiioonn

WWaanndd--  uunndd  DDeecckkeennmmoonnttaaggee  ssoowwiiee  fflleexxiibbllee  PPoossiittiioonniieerruunngg  mmiitt  SSttaattiivv  iimm  

IInnnneenn--  uunndd  AAuußßeennbbeerreeiicchh  mmöögglliicchh..

CCaann  bbee  mmoouunntteedd  ttoo  wwaallllss,,  cceeiilliinnggss  aanndd  ssttrruuccttuurreess  oorr  fflleexxiibbllyy  ppoossiittiioonneedd

iinnddoooorrss  aanndd  oouuttddoooorrss  oonn  aa  ttrriippoodd..

HHoocchh  ||  hhiigghh

Gasheizer (4000 Watt) ||  ggaass  hheeaatteerr  ((44000000  wwaattttss))

ccaa..  11,,0000  €€  ((1111,,0000  €€//1111  kkgg  GGaass  uunndd  eeiinneemm  VVeerrbbrraauucchh  vvoonn  11  kkgg  GGaass//hh))

aapppprrooxx  11,,0000  €€  ((bbaasseedd  oonn  1111,,0000  €€//1111  kkgg  GGaass  aanndd  aa  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  11  kkgg  ggaass//hh))

ccaa..  4400  %%  ddeerr  eeiinnggeesseettzztteenn  EEnneerrggiiee..  

aapppprrooxx  4400  %%  ooff  tthhee  eenneerrggyy  ccoonnssuummeedd  iiss  uusseedd  aass  ddiirreecctt  hheeaatt  rraaddiiaattiioonn..

bbeennööttiiggtt  eeiinnee  llaannggee  AAuuffhheeiizzpphhaassee..  

rreeqquuiirreess  aa  lloonngg  wwaarrmmiinngg--uupp  pphhaassee..

55  mmiinn..  ((9900  %%  LLeeiissttuunngg  ||  ccaappaacciittyy))

HHoohheess  GGeeffaahhrreennppootteennttiiaall  dduurrcchh  ddeenn  EEiinnssaattzz  vvoonn  GGaass..

HHiigghh  ppootteennttiiaall  ffoorr  ddaannggeerr  bbyy  uussiinngg  ggaass..

ddiirreekkttee  CCOO22 EEmmiissssiioonn

ddiirreecctt  CCOO22 eemmiissssiioonn

SSttäännddeerraauuffbbaauu..  eeiinnggeesscchhrräännkkttee  PPoossiittiioonniieerruunngg..  eeiinnssaattzz  nnuurr  iimm  AAuußßeennbbeerreeiicchh..

AAsssseemmbblleedd  oonn  aa  fflloooorr  ssttaanndd,,  wwiitthh  ppoossiittiioonniinngg  bbeeiinngg  rreessrriicctteedd..  

OOnnllyy  oouuttddoooorr  uussee  ppoossssiibbllee..

SSeehhrr  hhoocchh ||  vveerryy  hhiigghh

GashheeiizzeerrQuarzssttrraahhlleerr

79

22000000  WWaatttt  44000000  WWaatttt  

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

qquuaarrttzzhheeaatteerr ggaass  hheeaatteerr

grohatherm GmbH



SOLAMAGIC 
1. Montagehöhe

aasssseemmbbllyy  hheeiigghhtt

2. Verstellbereich

aaddjjuussttiinngg  rraannggee

kein Wind ||  nnoo  wwiinndd  

((00,,22  mm//ss))

leichter Wind ||  sslliigghhtt  wwiinndd

((22  mm//ss))

starker Wind ||  ssttrroonngg  wwiinndd

((44  mm//ss))

1000

22225500  mmmm

1155°°

110000  %%**

IInnddoooorr

IInnddoooorr

1400

22225500  mmmm

2200°°

110000  %%**

6699  %%**

4444  %%**

2000

22225500  mmmm

2200°°

110000  %%**

7788  %%**

5511  %%**

2800

22225500  mmmm

2200°°

110000  %%**

6699  %%**

4444  %%**

4000

22225500  mmmm

2200°°

110000  %%**

7788  %%**

5511  %%**

500

22225500  mmmm

1155°°

110000  %%**

IInnddoooorr

IInnddoooorr

Wirkungsgrad
eeffffiicciieennccyy

Deckenmontage ||  cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

80

Wandmontage ||  wwaallll  mmoouunnttiinngg

SOLAMAGIC 
1. Montagehöhe

aasssseemmbbllyy  hheeiigghhtt

kein Wind ||  nnoo  wwiinndd

((00,,22  mm//ss))

leichter Wind ||  sslliigghhtt  wwiinndd

((22  mm//ss))

starker Wind ||  ssttrroonngg  wwiinndd

((44  mm//ss))

1000

22225500  mmmm

110000  %%**

IInnddoooorr

IInnddoooorr

1400

22225500  mmmm

110000  %%**

6655  %%**

3377  %%**

2000

22225500  mmmm

110000  %%**

8899  %%**

5544  %%**

2800

22225500  mmmm

110000  %%**

6655  %%**

3377  %%**

4000

22225500  mmmm

110000  %%**

8899  %%**

5544  %%**

500

22225500  mmmm

110000  %%**

IInnddoooorr

IInnddoooorr

**  DDiiee  vvoomm  MMeennsscchheenn  wwaahhrrggeennoommmmeennee  UUmmggeebbuunnggsstteemmppeerraattuurr  

wwiirrdd  vvoonn  vveerrsscchhiieeddeenneenn  FFaakkttoorreenn  bbeeeeiinnfflluusssstt..  EEiinn  wweesseennttlliicchheerr  

FFaakkttoorr  iisstt  ddiiee  WWiinnddggeesscchhwwiinnddiiggkkeeiitt..

**  TThhee  aammbbiieenntt  tteemmppeerraattuurree  tthhaatt  wwee  ppeerrcceeiivvee  iiss  iinnfflluueenncceedd  bbyy  aa  

vvaarriieettyy  ooff  ffaaccttoorrss..  AAnndd  wwiinndd  ssppeeeedd  iiss  aa  mmaajjoorr  ffaaccttoorr..

**  DDiiee  vvoomm  MMeennsscchheenn  wwaahhrrggeennoommmmeennee  UUmmggeebbuunnggsstteemmppeerraattuurr  

wwiirrdd  vvoonn  vveerrsscchhiieeddeenneenn  FFaakkttoorreenn  bbeeeeiinnfflluusssstt..  EEiinn  wweesseennttlliicchheerr  

FFaakkttoorr  iisstt  ddiiee  WWiinnddggeesscchhwwiinnddiiggkkeeiitt..

**  TThhee  aammbbiieenntt  tteemmppeerraattuurree  tthhaatt  wwee  ppeerrcceeiivvee  iiss  iinnfflluueenncceedd  bbyy  aa  

vvaarriieettyy  ooff  ffaaccttoorrss..  AAnndd  wwiinndd  ssppeeeedd  iiss  aa  mmaajjoorr  ffaaccttoorr..

grohatherm GmbH



SOLAMAGIC 
1. Angestrahlte Fläche

rraaddiiaatteedd  ssppaaccee

2. Verstellbereich

aaddjjuussttiinngg  rraannggee

3. Wandabstand A

ddiissttaannccee  ttoo  wwaallll  AA

4. Wandabstand B

ddiissttaannccee  ttoo  wwaallll  BB

Sicherheitsabstände
ssaaffeettyy  ddiissttaanncceess

81
TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

Deckenmontage ||  cceeiilliinngg  mmoouunnttiinngg

AAbbssttaanndd  zzuu  bbeennaacchhbbaarrtteenn  FFllääcchheenn  
ddiissttaannccee  ttoo  aaddjjooiinniinngg  ssuurrffaacceess

Wandmontage ||  wwaallll  mmoouunnttiinngg

AAbbssttaanndd  zzuu  bbeennaacchhbbaarrtteenn  FFllääcchheenn  
ddiissttaannccee  ttoo  aaddjjooiinniinngg  ssuurrffaacceess

1400

660000  mmmm

mmaaxx..  3300°°

330000  mmmm

220000  mmmm

2800

660000  mmmm

mmaaxx..  3300°°

330000  mmmm

220000  mmmm

1000

660000  mmmm

mmaaxx..  3300°°

225500  mmmm

220000  mmmm

2000

770000  mmmm

mmaaxx..  3300°°

335500  mmmm

330000  mmmm

4000

770000  mmmm

mmaaxx..  3300°°

335500  mmmm

330000  mmmm

500

660000  mmmm

mmaaxx..  3300°°

220000  mmmm

220000  mmmm

1400 ccoommppaacctt

660000  mmmm

mmaaxx..  3300°°

330000  mmmm

330000  mmmm

SOLAMAGIC 
1. Angestrahlte Fläche

rraaddiiaatteedd  ssppaaccee

2. Verstellbereich

aaddjjuussttiinngg  rraannggee

3. Deckenabstand

ddiissttaannccee  ttoo  cceeiilliinngg

4. Wandabstand

ddiissttaannccee  ttoo  wwaallll

1400

660000  mmmm

mmaaxx..  3300°°

225500  mmmm

220000  mmmm

2800

660000  mmmm

mmaaxx..  3300°°

225500  mmmm

220000  mmmm

1000

660000  mmmm

mmaaxx..  3300°°

220000  mmmm

220000  mmmm

2000

770000  mmmm

mmaaxx..  3300°°

330000  mmmm

225500  mmmm

4000

770000  mmmm

mmaaxx..  3300°°

330000  mmmm

225500  mmmm

500

660000  mmmm

mmaaxx..  3300°°

220000  mmmm

220000  mmmm

1400 ccoommppaacctt

660000  mmmm

mmaaxx..  3300°°

335500  mmmm

115500  mmmm

grohatherm GmbH



82

SScchhuuttzzaarrtteenn  nnaacchh  DIN EN 60529

kkeeiinn  BBeerrüühhrruunnggsssscchhuuttzz,,  kkeeiinn

SScchhuuttzz  ggeeggeenn  ffeessttee  FFrreemmdd--

kköörrppeerr

SScchhuuttzz  ggeeggeenn  ggrrooßßffllää--

cchhiiggee  BBeerrüühhrruunngg  mmiitt  ddeerr

HHaanndd,,  SScchhuuttzz  ggeeggeenn

FFrreemmddkköörrppeerr  mmiitt  mmiinnddeess--

tteennss  ØØ  5500  mmmm

SScchhuuttzz  ggeeggeenn  BBeerrüühhrruunngg

mmiitt  ddeenn  FFiinnggeerrnn,,  SScchhuuttzz

ggeeggeenn  FFrreemmddkköörrppeerr  mmiitt

mmiinnddeesstteennss  ØØ  1122  mmmm

SScchhuuttzz  ggeeggeenn  BBeerrüühhrruunngg

mmiitt  WWeerrkkzzeeuuggeenn,,  DDrräähhtteenn

ooddeerr  ÄÄhhnnlliicchheemm  mmiitt  

mmiinnddeesstteennss  ØØ  22,,55  mmmm,,

SScchhuuttzz  ggeeggeenn  FFrreemmddkköörrppeerr

mmiitt  mmiinnddeesstteennss  ØØ  22,,55  mmmm

SScchhuuttzz  ggeeggeenn  BBeerrüühhrruunngg

mmiitt  WWeerrkkzzeeuuggeenn,,  DDrräähhtteenn

ooddeerr  ÄÄhhnnlliicchheemm  mmiitt  

mmiinnddeesstteennss  ØØ  11  mmmm,,  SScchhuuttzz

ggeeggeenn  FFrreemmddkköörrppeerr  mmiitt

mmiinnddeesstteennss  ØØ  11  mmmm

SScchhuuttzz  ggeeggeenn  BBeerrüühhrruunngg,,

SScchhuuttzz  ggeeggeenn  SSttaauubbaabbllaa--

ggeerruunngg  iimm  IInnnneerreenn

vvoollllssttäännddiiggeerr  SScchhuuttzz

ggeeggeenn  BBeerrüühhrruunngg,,  SScchhuuttzz

ggeeggeenn  EEiinnddrriinnggeenn  vvoonn

SSttaauubb

DDIINN  EENN  6600552299  pprrootteeccttiioonn  ccllaasssseess  

NNoo  PPrrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  

aacccciiddeennttaall  ccoonnttaacctt,,  nnoo  

pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  ssoolliidd  

ffoorreeiiggnn  bbooddiieess

PPrrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  ccoonnttaacctt

wwiitthh  aannyy  llaarrggee  aarreeaa  bbyy

hhaanndd  aanndd  aaggaaiinnsstt  ssoolliidd

ffoorreeiiggnn  bbooddiieess  wwiitthh  

mmiinniimmuumm  ØØ  5500  mmmm

PPrrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  ccoonnttaacctt

wwiitthh  tthhee  ffiinnggeerrss,,  pprrootteeccttiioonn

aaggaaiinnsstt  ssoolliidd  ffoorreeiiggnn  bbooddiieess

wwiitthh  mmiinniimmuumm  ØØ  1122  mmmm

PPrrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  ttoooollss,,

wwiirreess  oorr  ssiimmiillaarr  oobbjjeeccttss  wwiitthh

mmiinniimmuumm  ØØ  22,,55  mmmm,,  

pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  ssoolliidd  

ffoorreeiiggnn  bbooddiieess  wwiitthh  

mmiinniimmuumm  ØØ  22,,55  mmmm

PPrrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  ttoooollss,,

wwiirreess  oorr  ssiimmiillaarr  oobbjjeeccttss  wwiitthh

mmiinniimmuumm  ØØ  11  mmmm,,  

pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  ssoolliidd  

ffoorreeiiggnn  bbooddiieess  wwiitthh  

mmiinniimmuumm  ØØ  11  mmmm

FFuullll  pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt

ccoonnttaacctt,,  pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt

iinntteerriioorr  iinnjjuurriioouuss  dduusstt  ddeeppoossiittiiss

TToottaall  pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt

ccoonnttaacctt,,  pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt

ppeenneettrraattiioonn  ooff  dduusstt

erste Kennziffer ||  ffiirrsstt  iinnddeexx  ffiigguurree zweite Kennziffer ||  sseeccoonndd  iinnddeexx  ffiigguurree

Codebuchstaben ||  ccooddee  lleetttteerrss

kkeeiinn  WWaasssseerrsscchhuuttzz

SScchhuuttzz  ggeeggeenn  sseennkkrreecchhtt

ffaalllleennddee  WWaasssseerrttrrooppffeenn

SScchhuuttzz  ggeeggeenn  sscchhrräägg  

ffaalllleennddee  WWaasssseerrttrrooppffeenn

aauuss  bbeelliieebbiiggeemm  WWiinnkkeell  bbiiss

zzuu  1155°°  aauuss  ddeerr SSeennkkrreecchhtteenn

SScchhuuttzz  ggeeggeenn  sscchhrräägg  ffaall--

lleennddee  WWaasssseerrttrrooppffeenn  aauuss

bbeelliieebbiiggeemm WWiinnkkeell  bbiiss  zzuu

6600°°  aauuss  ddeerr  SSeennkkrreecchhtteenn

SScchhuuttzz  ggeeggeenn  SSpprriittzzwwaasssseerr

aauuss  aalllleenn  RRiicchhttuunnggeenn

SScchhuuttzz  ggeeggeenn  WWaasssseerrssttrraahhll

((DDüüssee))  aauuss  bbeelliieebbiiggeemm

WWiinnkkeell

SScchhuuttzz  ggeeggeenn  WWaasssseerreeiinn--

ddrriinngguunngg  bbeeii  vvoorrüübbeerrggee--

hheennddeerr  ÜÜbbeerrfflluuttuunngg

SScchhuuttzz  ggeeggeenn  WWaasssseerreeiinn--

ddrriinngguunngg  bbeeii  zzeeiittwweeiisseemm

EEiinnttaauucchheenn

SScchhuuttzz  ggeeggeenn  WWaasssseerreeiinn--

ddrriinngguunngg  bbeeii  ddaauueerrhhaafftteemm

UUnntteerrttaauucchheenn

NNoo  pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt

wwaatteerr

PPrrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  

vveerrttiiccaall  wwaatteerr  ddrriippss

PPrrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  wwaatteerr

ddrriippss  ((uupp  ttoo  aa  1155°°  aannggllee))

PPrrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  ddiiaaggoo--

nnaall  wwaatteerr  ddrriippss  ((uupp  ttoo  aa

6600°°  aannggllee))

PPrrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  

ssppllaasshheedd  wwaatteerr  ffrroomm  aallll  

ddiirreeccttiioonnss

PPrrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  wwaatteerr

((oouutt  ooff  aa  nnoozzzzllee))  ffrroomm  aallll

ddiirreeccttiioonnss

PPrrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  

tteemmppoorraarryy  ffllooooddiinngg

PPrrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  

tteemmppoorraarryy  iimmmmeerrssiioonn

PPrrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  wwaatteerr

pprreessssuurree

DDiiee  BBeettrriieebbssssiicchheerrhheeiitt  ggeesscchhüüttzztteerr  eelleekkttrriisscchheerr  BBeettrriieebbssggeerräättee  ggeewwäähhrrlleeiisstteett  iihhrree

SScchhuuttzzaarrtt,,  bbeesscchhrriieebbeenn  dduurrcchh  ddeenn  IIPP--CCooddee  mmiitt  zzwweeii  KKeennnnzziiffffeerrnn..  

DDiiee  eerrssttee  KKeennnnzziiffffeerr  bbeesscchhrreeiibbtt  ddeenn  SScchhuuttzzuummffaanngg  ggeeggeenn  EEiinnddrriinnggeenn  vvoonn  FFrreemmdd--

kköörrppeerrnn,,  ddiiee  zzwweeiittee  KKeennnnzziiffffeerr  iinnffoorrmmiieerrtt  üübbeerr  ddeenn  GGrraadd  ddeess  FFeeuucchhttiiggkkeeiittsssscchhuuttzzeess..

DDiiee  hhööhheerree  SScchhuuttzzaarrtt  sscchhlliieeßßtt  jjeewweeiillss  ddiiee  nniieeddrriiggeerree  mmiitt  eeiinn..

WWiirrdd  eeiinnee  SScchhuuttzzaarrtt  nniicchhtt  aauussggeewwiieesseenn,,  sstteehhtt  ddaaffüürr  eeiinn  ““XX””..  

TThhee  pprrootteeccttiioonn  ccllaassss,,  eexxpprreesssseedd  aass  aa  ttwwoo--ddiiggiitt  IIPP  ccooddee,,  gguuaarraanntteeeess  tthhee  ooppeerraattiioo--

nnaall  ssaaffeettyy  ooff  aann  eelleeccttrriiccaall  aapppplliiaannccee..  

TThhee  ffiirrsstt  ddiiggiitt  ddeessccrriibbeess  tthhee  eexxtteenntt  ooff  pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  iinnggrreessss  ooff  ssoolliidd  oobbjjeeccttss;;

tthhee  sseeccoonndd  iinnddiiccaattoorr  pprroovviiddeess  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  mmooiissttuurree  pprrootteeccttiioonn..

HHiigghheerr  pprrootteeccttiioonn  ccllaasssseess  aallwwaayyss  iinncclluuddee  lloowweerr  ccllaasssseess..  

IIff  aa  pprrootteeccttiioonn  ccllaassss  iiss  nnoott  ccllaaiimmeedd,,  aann  ""XX""  iiss  uusseedd  iinnsstteeaadd..
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SSyymmbboolleerrkklläärruunngg Prüfzeichen

CE-Kennzeichnung

MMiitt  ddeemm  CCEE--ZZeeiicchheenn  aauuff  iihhrreenn  PPrroodduukktteenn  ooddeerr  VVeerrppaacckkuunnggeenn  ddookkuu--

mmeennttiieerreenn  ddiiee  HHeerrsstteelllleerr  iinn  EEiiggeennvveerraannttwwoorrttuunngg,,  ddaassss  iihhrree  PPrroodduukkttee

ddeenn  AAnnffoorrddeerruunnggeenn  bbeessttiimmmmtteerr  RRiicchhttlliinniieenn  ddeerr  EEuurrooppääiisscchheenn  UUnniioonn

eennttsspprreecchheenn..  DDaass  CCEE--ZZeeiicchheenn  iisstt  kkeeiinn  PPrrüüffzzeeiicchheenn  wwiiee  VVDDEE--,,  EENNEECC

ooddeerr  GGSS--ZZeeiicchheenn..  EEss  rriicchhtteett  ssiicchh  aauusssscchhlliieeßßlliicchh  aann  BBeehhöörrddeenn,,  ddiiee  ffüürr

ddiiee  ÜÜbbeerrwwaacchhuunngg  ddiieesseerr  EEUU--RRiicchhttlliinniieenn  zzuussttäännddiigg  ssiinndd..  

GS-Zeichen

DDaass  GGSS--ZZeeiicchheenn  ((GGeepprrüüffttee  SSiicchheerrhheeiitt))  bbeessttäättiiggtt  ddiiee  KKoonnffoorrmmiittäätt  mmiitt

ddeemm  GGeerräätteessiicchheerrhheeiittssggeesseettzz  uunndd  wwiirrdd  vvoonn  eeiinneemm  uunnaabbhhäännggiiggeenn

PPrrüüffiinnssttiittuutt  vveerrggeebbeenn..  EEss  ddaarrff  nnuurr  iinn  VVeerrbbiinndduunngg  mmiitt  ddeemm  ZZeeiicchheenn

ddeerr  pprrüüffeennddeenn  SStteellllee,,  wwiiee  zzuumm  BBeeiissppiieell  VVDDEE  ooddeerr  TTeecchhnniisscchheerr  ÜÜbbeerr--

wwaacchhuunnggssvveerreeiinn  ((TTÜÜVV))  vveerrwweennddeett  wweerrddeenn..

ENEC-Zeichen

EENNEECC  ((EEuurrooppeeaann  NNoorrmm  EElleeccttrriiccaall  CCeerrttiiffiiccaattiioonn))  iisstt  ddaass  eeuurrooppääiisscchhee

PPrrüüffzzeeiicchheenn  ffüürr  eelleekkttrriisscchhee  PPrroodduukkttee  ..  EEss  wwiirrdd  vvoonn  nneeuuttrraalleenn  PPrrüüff--  uunndd

ZZeerrttiiffiizziieerruunnggssiinnssttiittuutteenn  iinn  EEuurrooppaa  vveerrggeebbeenn..  NNeebbeenn  ddeemm  EENNEECC--zzeeii--

cchheenn  sstteehhtt  eeiinnee  PPrrüüffsstteelllleennzziiffffeerr,,  ddiiee  ffüürr  ddaass  jjeewweeiilliiggee  PPrrüüffiinnssttiittuutt  sstteehhtt..

zz..  BB..  ENEC 10 ((VVDDEE  DDeeuuttsscchhllaanndd))

Schutzklassen

BBaauu--  uunndd  BBeettrriieebbssaarrtt  bbeessttiimmmmeenn  ddiiee  SScchhuuttzzkkllaassssee  vvoonn  eelleekkttrriisscchheenn

BBeettrriieebbssmmiitttteellnn..  DDeenn  UUmmffaanngg  ddeerr  SScchhuuttzzmmaaßßnnaahhmmeenn  ggeeggeenn  eelleekkttrrii--

sscchheenn  SScchhllaagg  bbeesscchhrreeiibbeenn  ddrreeii  SScchhuuttzzkkllaasssseenn::

TThhee  ddeessiiggnn  aanndd  mmooddee  ooff  ooppeerraattiioonn  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ccllaassss

ffoorr  eelleeccttrriiccaall  eeqquuiippmmeenntt..  TThhee  ssccooppee  ooff  pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  eelleeccttrriiccaall

sshhoocckk  iiss  ddeessccrriibbeedd  bbyy  tthhrreeee  pprrootteeccttiioonn  ccllaasssseess::

CCEE--iiddeennttiiffiiccaattiioonn  mmaarrkk

IInn  aappppllyyiinngg  tthhee  CCEE  mmaarrkk  ttoo  iittss  pprroodduuccttss  oorr  ppaacckkaaggiinngg,,  aa  mmaannuuffaaccttuu--

rreerr  aauuttoonnoommoouussllyy  ddeeccllaarreess  tthhaatt  iittss  pprroodduuccttss  ccoommppllyy  wwiitthh  cceerrttaaiinn  EEuu--

rrooppeeaann  UUnniioonn  ddiirreeccttiivveess..  TThhee  CCEE  mmaarrkk  iiss  nnoott  aa  mmaarrkk  ooff  ccoonnffoorrmmiittyy  iinn

ccoonnttrraasstt  ttoo  tthhee  VVDDEE,,  EENNEECC  oorr  GGSS  mmaarrkkss..  IItt  aaddddrreesssseess  iittsseellff  oonnllyy  ttoo

tthhee  aauutthhoorriittiieess  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmoonniittoorriinngg  tthhee  EEUU  ddiirreeccttiivvee  iinn  qquueess--

ttiioonn..

TThhee  GGSS  mmaarrkk  ((ssaaffeettyy  tteesstteedd))  aassssuurreess  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhee  ((GGeerr--

mmaann))EEqquuiippmmeenntt  SSaaffeettyy  AAcctt  aanndd  iiss  aawwaarrddeedd  bbyy  aann  iinnddeeppeennddeenntt

tteessttiinngg  aauutthhoorriittyy..  IItt  mmaayy  oonnllyy  bbee  ddiissppllaayyeedd  iinn  ccoommbbiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee

ccoorrrreessppoonnddiinngg    eessttaabblliisshhmmeenntt  aauutthhoorriittyy  mmaarrkk,,  ssuucchh  aass  VVDDEE,,  oorr  TTeecchhnnii--

sscchheerr  ÜÜbbeerrwwaacchhuunnggssvveerreeiinn  ((TTÜÜVV))..

EENNEECC  ((EEuurrooppeeaann  NNoorrmm  EElleeccttrriiccaall  CCeerrttiiffiiccaattiioonn))  iiss  tthhee  EEuurrooppeeaann  mmaarrkk

ooff  ccoonnffoorrmmiittyy  ffoorr  eelleeccttrroonniicc  pprroodduuccttss..  IItt  iiss  aawwaarrddeedd  bbyy  nneeuuttrraall  tteess--

ttiinngg  aanndd  cceerrttiiffiiccaattiioonn  aauutthhoorriittiieess  iinn  EEuurrooppee..  TThhee  tteesstt  aauutthhoorriittyy  nnuumm--

bbeerr  ffoorr  tthhee  tteesstt  aauutthhoorriittyy  iinn  qquueessttiioonn  iiss  ddiissppllaayyeedd  aalloonngg  wwiitthh  tthhee

EENNEECC  mmaarrkk..

ee..  gg....  ENEC 10 ((VVDDEE  GGeerrmmaannyy))

GGSS--ssyymmbbooll

EENNEECC--ssyymmbbooll

pprrootteeccttiioonn  ccllaassss

T

Schutzklasse I::  eelleekkttrriisscchheenn  BBeettrriieebbssggeerräätteenn  ffüürr  ddeenn  AAnn--

sscchhlluussss  aann  ddeenn  nneettzzsseeiittiiggeenn  SScchhuuttzzlleeiitteerr..  DDaass  SSyymmbbooll  iisstt  aann

ddeerr  AAnnsscchhlluusssssstteellllee  aannggeebbrraacchhtt..  BBeewweegglliicchhee  GGeerräättee  ssiinndd

mmiitt  eeiinneemm  SScchhuuttzzkkoonnttaakkttsstteecckkeerr  ((SScchhuukkoosstteecckkeerr))  aauussggeerrüüsstteett

Schutzklasse II::  eelleekkttrriisscchheenn  BBeettrriieebbssggeerräätteenn  mmiitt  eeiinneerr

zzuussäättzzlliicchheenn  ooddeerr  vveerrssttäärrkktteenn  IIssoolliieerruunngg..  SSiiee  hhaabbeenn  kkeeii--

nneenn  SScchhuuttzzlleeiitteerraannsscchhlluussss..

Schutzklasse III::  eelleekkttrriisscchheenn  BBeettrriieebbssggeerräätteenn  ffüürr  ddeenn

BBeettrriieebb  mmiitt  SScchhuuttzzkklleeiinnssppaannnnuunngg..

Protection class I: electrical appliances for connection

to electrical earth. The symbol is depicted at the con-

nection point. Mobile appliances are fitted with an

earth contact type plug.

Protection class II: electrical appliances with additional

or double insulation. They do not require a safety con-

nection to electrical earth.

Protection class III: electrical appliances designed to

be supplied from a SELV (Separated or Safety Extra-

Low Voltage) power source.

EExxppllaannaattiioonn  ooff  ssyymmbboollss  iinn  mmaarrkkss  ooff  ccoonnffoorrmmiittyy
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SSOOLLAAMMAAGGIICC Bestrahlungsstärkediagramm (BSD)
SSOOLLAAMMAAGGIICC  iirrrraaddiiaannccee  ddiiaaggrraamm  ((BBSSDD))

DDaass  SSOOLLAAMMAAGGIICC  BBSSDD  iisstt  eeiinn  9900°°  AAuusssscchhnniitttt  eeiinneess  PPoollaarrddiiaaggrraammmmss,,  eeiinneess  zzwweeiiddii--

mmeennssiioonnaalleenn  KKoooorrddiiaanntteennssyysstteemmss,,  iinn  ddeemm  ddiiee  BBeessttrraahhlluunnggssssttäärrkkee  iinn  RRiicchhttuunngg  ddeerr

bbeeiiddeenn  SSttrraahhlleerr  HHaauuppttaacchhsseenn  ((ccrroossss--wwiissee  uunndd  lleennggtthh--wwiissee))  dduurrcchh  eeiinneenn  WWiinnkkeell  uunndd

eeiinneenn  AAbbssttaanndd  ddeeffiinniieerrtt  iisstt..

ÜÜbbeerr  ddaass  BBSSDD  lläässsstt  ssiicchh  ddiiee  SSttrraahhlluunnggssvveerrtteeiilluunngg  aauuff  eeiinneerr  ddeeffiinniieerrtteenn  FFllääcchhee  mmiitt

eeiinneemm  BBlliicckk  sseehhrr  gguutt  eerrkkeennnneenn..

AAllllee  SSOOLLAAMMAAGGIICC  BBSSDD´́ss  bbaassiieerreenn  aauuff  eeiinneemm  AAbbssttaanndd  vvoonn  11550000  mmmm  zzwwiisscchheenn  SSttrraahh--

lleerr  uunndd  FFllääcchhee..  DDiieess  iisstt  ggeewwööhhnnlliicchh  ddiiee  FFllääcchhee,,  aann  ddeerr  ddiiee  WWäärrmmeessttrraahhlluunngg  ggeeffoorrddeerrtt  iisstt..

DDiiee  BBeessttrraahhlluunnggssssttäärrkkee  EE  iisstt  ddiiee  ggeessaammttee  LLeeiissttuunngg  ddeerr  eelleekkttrroommaaggnneettiisscchheenn  EEnneerr--

ggiiee,,  ddiiee  aauuff  eeiinneerr  ssppeezziiffiisscchheenn  OObbeerrffllääcchhee  aauuffttrriifffftt..  DDiiee  BBeessttrraahhlluunnggssssttäärrkkee  wwiirrdd

nnoorrmmaalleerrwweeiissee  iinn  WWaatttt  pprroo  QQuuaaddrraattmmeetteerr  ggeemmeesssseenn..

TThhee  SSOOLLAAMMAAGGIICC  BBSSDD  iiss  aa  9900°°  sseeccttiioonn  ooff  aa  ppoollaarr  ddiiaaggrraamm,,  aa  ttwwoo  ddiimmeennssiioonnaall  

ccoooorrddiinnaattee  ssyysstteemm  iinn  wwhhiicchh  tthhee  iirrrraaddiiaannccee  iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  ttwwoo  mmaaiinn  rraaddiiaattoorr

aaxxeess  ((ccrroossss--wwiissee  uunndd  lleennggtthh--wwiissee))  iiss  ddeeffiinneedd  bbyy  aann  aannggllee  aanndd  aa  ddiissttaannccee..

TThhee  BBSSDD  ggiivveess  yyoouu  aann  aatt--aa--ggllaannccee  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  rraaddiiaattiioonn  oovveerr  aa

ddeeffiinneedd  aarreeaa..

AAllll  SSOOLLAAMMAAGGIICC  BBSSDD´́ss  aarree  bbaasseedd  oonn  aa  ddiissttaannccee  ooff  11550000  mmmm  bbeettwweeeenn  tthhee  rraaddiiaattoorr

aanndd  tthhee  aarreeaa..  TThhiiss  iiss  ttyyppiiccaallllyy  tthhee  aarreeaa  iinn  wwhhiicchh  rraaddiiaatteedd  hheeaatt  iiss  rreeqquuiirreedd..

TThhee  iirrrraaddiiaannccee  EE  iiss  tthhee  ttoottaall  eelleeccttrroommaaggnneettiicc  eenneerrggyy  oouuttppuutt  tthhaatt  aaccttss  oonn  aa  ssppeecciiffiicc

ssuurrffaaccee..  TThhee  iirrrraaddiiaannccee  iiss  nnoorrmmaallllyy  mmeeaassuurreedd  iinn  WWaattttss  ppeerr  ssqquuaarree  mmeetteerr..

ÜÜbbeerr  ffoollggeennddee  FFoorrmmeell  kköönnnneenn  SSiiee  ddiiee  EEnnttffeerrnnuunngg  vvoonn  ddeerr  MMiittttee  ddeerr  SSttrraahhlluunnggss--

qquueellllee  iinn  ccrroossss--wwiissee ooddeerr lleennggtthh--wwiissee RRiicchhttuunngg  eerrmmiitttteellnn::

ααsstteehhtt  ffüürr  ddeenn  WWiinnkkeell

rr sstteehhtt  ffüürr  ddiiee  HHööhhee  ddeess  SSttrraahhlleerrss

ttaann((αα))  **  rr ==  ttaann((2200))  **  11550000  mmmm  ==  554466  mmmm

YYoouu  ccaann  uussee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoorrmmuullaa  ttoo  aasscceerrttaaiinn  tthhee  ddiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  mmiiddddllee  ooff  tthhee  

rraaddiiaattiioonn  ssoouurrccee  iinn  cross-wise,,  oorr length-wise ddiirreeccttiioonn::

ααssttaannddss  ffoorr  tthhee  aannggllee  

rr ssttaannddss  ffoorr  tthhee  hheeiigghhtt  ooff  tthhee  rraaddiiaattoorr

ttaann((αα))  **  rr ==  ttaann((2200))  **  11550000  mmmm  ==  554466  mmmm

Angestrahlte Fläche ||  rraaddiiaatteedd  ssppaaccee

TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

grohatherm GmbH


