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LIDKÖPINGS VÄRMELEDNINGSINDUSTRI
LVI on erittäin arvostettu tuotemerkki sähkölämmitysalalla
Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Ranskassa. LVI:n energiatehokkailla kasviöljytäytteisillä sähkölämmittimillä
lämmitetään kymmeniätuhansia koteja näissä maissa.
Ja yhä useammat ihmiset valitsevat vuosittain LVI sähkölämmön
kahdestayksinkertaisesta syystä: laadun ja luotettavuuden vuoksi.
Etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia kehittää tuotevalikoimaamme ja kaikkein selvimmin tämä näkyy uudessa
kasviöljytäyteisessä Yali valikoimassa. Yhdistämällä paras tekniikka
ja muotoilu voimme ylpeänä esitellä uuden sarjan lämmittimiä ja
tarjota mukavan ja energiatehokkaan lämmön kotiisi. Me
kutsumme sitä nimellä ThermoSoft2.0 koska lämmittimet
lämmittävät sisälämpötilan 0,2 asteen tarkkuudella.
Uutta Yali lämmittimessä on myös langaton ohjaus
Touch E3 kosketusnäytöllä jonka saa lisätarvikkeena. Kiitos erittäin
hyvän energiatehokkuuden ja laadun on Yali lämmittimien
takeena eurooppalainen CE-merkki ja hyväksyntänä SEMKO:n
S-merkki. Nämä ovat vain muutamia syitä siitä miksi uusi Yali
lämmitin on tärkeä lisäys jokaiseen nykyaikaiseen kotiin.
LVI on nyt osa Purmon lämpöperhettä.
Luotettavaa lämmitystä jo vuodesta 1922 .
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PURMO SÄHKÖLÄMMITTIMIÄ
THERMOSOFT2.0

THERMOSOFT2.0
SAA SINUT IHASTUMAAN
Purmo tunnetaan mukavuudesta. Uuden Yali-valikoiman ThermoSoft2.0 innovaatio tuo
tullessaan muista erottuvaa mukavuutta ja lämpöä. ThermoSoft2.0 perustuu Purmo
sähkölämmitin merkin tuotteisiin jotka on täytetty kasviöljyllä. Niistä lähtee luonnollista
mukavaa säteilylämpöä, josta käytämme nimitystä ThermoSoft2.0. Elektronisen termostaatin
tarkkuus on uskomattomat 0,2 °C.
Yali lämmittimet toimivat äänettömästi ja hajuttomasti. Vaikka niiden pintalämpötila jää
tavallista matalammaksi, ne pitävät sisälämpötilan halutulla tasolla. Siksi lämmittimen
pinta ei kuumene niin voimakkaasti, että sitä ei voi koskettaa, eikä siihen joutunut pöly pala
allergikkojen iloksi. Luonnollinen Yali lämpösäteily ei myöskään kuivata ilmaa. Se tekee
sisäilmasta miellyttävän. Ihastut varmasti.
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PURMO SÄHKÖLÄMMITTIMIÄ
USEITA ETUJA

VALLANKUMOUKSELLINEN VALIKOIMA, USEITA ETUJA
Yali valikoiman lämmittimissä käytettävä

koska se on suljettu. Pöly ei pala eikä

älykäs ohjaus auttaa säätämään lämpötilaa

nouse ilmaan leijailemaan silloinkaan,

tarkasti. Yali ja ThermoSoft2.0 tuottavat

kun tarvitaan runsaasti lämmitystehoa.

energiatehokasta mukavuutta, kun

Siksi sisäilma pysyy raikkaana. Yali

tarkkuus on 0,2˚C. Jokainen Yali lämmitin

valikoiman energiatehokkuus on tutkittu

toimii täysin itsenäisesti ja täysin

riippumattomassa tutkimuslaitoksessa.

äänettömästi. Yali toimii hajuttomasti,

Näillä lämmittimillä on tavoiteltu

TARKKA LÄMPÖTILANSÄÄTÖ
Yalin termostaatti on uskomattoman tarkka, joten
lämpötila pysyy oikeana 0,2 asteen tarkkuudella.

TOIMII ÄÄNETTÖMÄSTI
Liikkuvia osia ei ole, joten lämmitin toimii
täysin äänettömästi.

HAJUTON, PÖLY EI PALA
Purmo lämmittimien suljettu rakenne on hyvä myös
allergikoille joille hyvä sisäilma on arvokasta.

LANGATON OHJAUS (WIFI )
Langattoman ohjausmahdollisuutensa ansiosta
Yali lämmitintä voi ohjata wifi liitännän kautta.

PINTALÄMPÖTILAN VALINTA
Lämmittimen pintalämpötilaa voidaan alentaa
75˚C tai 60˚C:een.

ELEMENTTIEN ERILLISSÄÄTÖ
Älykäs säätötoiminto jossa elementit toimivat
valinnaisesti erillisinä yksikköinä kun huonelämpö laskee
1˚C asteen asetusarvosta. Älykäs energian säästö.
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ranskalainen NF 3-tähtiluokitus,

joten ne säästävät ympäristöä. Yali

Euroopassa käytettävä CE-merkintä ja

lämmittimet toimivat sähköllä, joten

SEMKO S -merkintä. Modernin muotoilunsa,

niitä voi käyttää esimerkiksi tuulesta,

teknisten ominaisuuksiensa ja laajan

vesivoimasta tai auringosta peräisin

valikoimansa ansiosta Yali on energiatehokas

olevalla uusiutuvalla energialla. Tässä on

ja suosittu lämmitin. Nämä lämmittimet on

vasta muutama syy valita Yali lämmittimet.

täytetty biologisesti hajoavalla kasviöljyllä,

3 TÄHDEN LUOKITUS
Tietyillä Yali lämmittimillä on ranskalainen NF 3 -tähtiluokitus
niiden ylivoimaisen energiatehokkuuden ansiosta.

NYKYAIKAINEN MUOTOILU
Yali on suunniteltu modernia kotia varten pitäen silmällä
kauneutta ja miellyttävää lämmön tuottoa.

TUULETUSTOIMINTO
Lämmitys katkeaa kun huoneen lämpötila
alenee nopeasti tuuletuksen ajaksi.

LÄMMITTÄÄ TEHOKKAASTI
Yali saavuttaa halutun lämpötilan nopeasti
tarkan ja tehokkaan termostaatin ansiosta.

TASAINEN LÄMPÖ
Yali lämmitin lämpenee tasaisesti ja miellyttävästi
ja luovuttaa pehmeää lämpöä.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
Yali lämmitin on täytetty ympäristöystävällisellä
kasviöljyllä ja sen kaikki osat ovat kierrätyskelpoisia.
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PURMO SÄHKÖLÄMMITTIMIÄ
WIFI OHJAUS
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OHJAUS LANGATTOMAN
WIFI LÄHIVERKON AVULLA
Sähkölämmittäjät kokevat täysin uudenlaista mukavuutta, sillä Yali lämmittimiä
voi säätää uudella tavalla langattoman WiFi lähiverkon ja Touch E3:n avulla. Kotiin tai
vapaa-ajan asuntoon tullessa ei tarvitse enää kärsiä viileydestä sillä Yali Digital-, Paradaja Ramo-lämmitystä voi kaukosäätää. Kun nämä Yali mallit yhdistetään langattomaan
keskusohjelmointiin, niitä voi säätää helposti selaimen avulla. Kodin voi asettaa
lämpiämään juuri oikeaan aikaan älypuhelimen avulla. Tämä sisätilojen lämmittämisen
innovaatio auttaa sinua lämmittämään talosi mukavasti ja energiatehokkaasti.
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PURMO SÄHKÖLÄMMITTIMIÄ
TUULETUSTOIMINTO
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UUDET ÄLYKKÄÄT
LÄMMITTIMET
TUULETUSTOIMINNOLLA
Yali sähkölämmittimet tekevät sisätilat mukaviksi
helppokäyttöisesti ja energiaa säästäen. Yali tuotevalikoimassa on kätevä tuuletustoiminto. Jos lämpötila
viisi astetta tasolle, Yali Digital, Parada ja Ramo
lämmittimien virta katkeaa max 30 min ajaksi tai niin
kauan kuin tuuletetaan. Samalla se siirtyy jäätymiseltä
suojaus -tilaan ja palaa takaisin aiempaan asetteluun
kunnes tuuletus lopetetaan.
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YALI DIGITAL

KAKSI YHDESSÄ
ÄLYKKYYTTÄ
KAIKKIIN
SISUSTUKSIIN
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Klassiselta paneelilämmittimeltä
näyttävässä Yali Digitalissa on sileät
valkoiset sivupaneelit ja säleikkö yläosassa.
Yali Digital on oikea valinta kaikkiin kodin
huoneisiin, kun lämpötilaa halutaan
säätää tarkasti. Sivupaneelissa on selkeä
näyttö. Monien Yali mallien tavoin

PURMO SÄHKÖLÄMMITTIMIÄ
YALI DIGITAL

YALI DIGITAL
Öljytäytteinen
sähkölämmitin
KORKEUS
300 mm
PITUUS
400, 500, 800, 1000,
1100, 1300, 1500,
1600, 2000 mm
VIIMEISTELY
RAL 9016
KORKEUS
500 mm
PITUUS
400, 500, 550, 650,
800, 950, 1050,
1250, 1300 mm
VIIMEISTELY
RAL 9016

Yali Digital voidaan varustaa WiFi

etupaneelin käyttäminen riittää.

-kosketusnäytöllä. Kahdella paneelilla

Tällöin lämpö ei siirry seinää jossa se

varustettujen Yali lämmittimien paneeleja

menisi hukkaan. Kaikissa Yali

voidaan säätää samanaikaisesti tai

lämmittimissä on valittavana kolme eri

toisistaan riippumatta, kun tarvitaan

tehoa ja pintalämpötilaa. Yali antaa sinun

säteily- ja konvektiolämpöä. Jos

tehdä energiatehokkaan valinnan.

lämmöntarve on pieni, pelkän
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PURMO SÄHKÖLÄMMITTIMIÄ
YALI PARADA

YALI PARADA
Öljytäytteinen
sähkölämmitin
KORKEUS
300 mm
PITUUS
400, 500, 800, 1000,
1100, 1300, 1500,
1600, 2000 mm
VIIMEISTELY
RAL 9016
KORKEUS
500 mm
PITUUS
400, 500, 550, 650,
800, 950, 1050,
1250, 1300 mm
VIIMEISTELY
RAL 9016
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YALI PARADA

TUO TULLESSAAN
MUKAVAA LÄMPÖÄ
Yali Parada kruunaa jokaisen kodin

Yali Paradassa on samat älykkäät

digitaalisen säädön ja kirkkaan näytön

toiminnot kuin Yali Digitalissa:

ansiosta. Lämpötila-alue, toimintatilat ja

tuuletustoiminto, digitaalinen

pintalämpötila voidaan ohjelmoida

termostaatti jota voidaan ohjata

kattavasti. Joustavuus ja helppokäyttöisyys

langattomasti, etu- ja takapaneelin

ovat nyt kaikkien ulottuvilla. Silmä lepää

erillisohjaus parempaan energia-

tässä hoikassa sileässä Purmon öljy-

tehokkuuteen ja valinnainen lapsi-

täytteisessä lämmittimessä.

turvallinen pintalämpötilan valinta.
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PURMO SÄHKÖLÄMMITTIMIÄ
YALI RAMO

YALI RAMO

YALI RAMO
Öljytäytteinen sähkölämmitin
KORKEUS
300 mm

KORKEUS
500 mm

PITUUS
400, 500, 800, 1000,
1100, 1300, 1500,
1600, 2000 mm

PITUUS
400, 500, 550, 650,
800, 950, 1050,
1250, 1300 mm

VIIMEISTELY
RAL 901

VIIMEISTELY
RAL 9016
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MUUTTAA TALON
KUIN TALON KODIKSI
Yali Ramossa on houkutteleva ja virtaviivainen etupaneeli, jossa on
ohuita vaakaviivoja, suorat sivupaneelit ja koristeellinen päällysritilä.
Yali valikoiman sileän hieno ulkonäkö esittäytyy parhaiten Ramo
lämmittimessä – erinomainen sisustuslämmitin sileällä etupaneelilla
vaaka raidoin koristeltuna. Yali Ramossa on sama älykäs toiminto kuin
Yali Digitalissa: tuuletusohjelma ja digitaalinen termostaatti, jonka voi
helposti liittää kiinteään, johdottomaan ohjaukseen tai Wifi- verkkoon.
Lämmittimessä on erilliset lämpötilasäädöt etu- ja takapaneeleissa,
mikä takaa paremman energiatehokkuuden ja pintalämpötilan
säädettävyyden esimerkiksi lapsiperheissä.
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YALI COMFORT

YALI COMFORT
Öljytäytteinen sähkölämmitin
KORKEUS
300 mm

KORKEUS
500 mm

PITUUS
400, 500, 800,
1000, 1100,
1300 mm

PITUUS
400, 500, 550,
650, 800, 950,
1050, 1300 mm

VIIMEISTELY
RAL 9016

VIIMEISTELY
RAL 9016
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PURMO SÄHKÖLÄMMITTIMIÄ
YALI COMFORT

KUN SÄHKÖLÄMMITTIMET
VAIHDETAAN

Yhtä hyvin uudis- kuin korjausrakentamiskohteissa Yali Comfort on oikea valinta kodin
lämmittämiseen. Elektroninen termostaatti,
analogiset säädöt sekä lämpötilan ja
toimintatilan valitsimet auttavat käyttäjää
säätämään tämän perustason sähkölämmittimen toimintoja helposti. Lämmitin
voidaan yhdistää ulkoiseen ohjaukseen
johdolla.
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KABA

KABA
Öljytäytteinen sähkölämmitin
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KORKEUS
300 mm

KORKEUS
500 mm

PITUUS
600, 1100 mm

PITUUS
700, 1050, 1400, 1750 mm

VIIMEISTELY
RAL 9016

VIIMEISTELY
RAL 9016

PURMO SÄHKÖLÄMMITTIMIÄ
KABA

MAINIO LISÄLÄMMITIN
Kaba on oikea valinta lisälämmönlähteeksi kodin tiloihin, joita käytetään vain
satunnaisesti. Esimerkiksi autotallissa tai askarteluhuoneessa ei ehkä vietetä aikaa
säännöllisesti, mutta silloin kun niitä käytetään, niissä täytyy olla mukavaa. Kaba on tehty
toimivaksi. Näiden lämmittimen mukana toimitetaan jalkapari, joten niitä voidaan liikutella.
Niissä on pelkistetty lämpötilansäädin, joten ne ovat selkeä valinta kodin tiloihin, joissa
tarvitaan hieman lisälämpöä silloin tällöin.
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KOLMEN
TÄHDEN
RATKAISU
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Yali valikoima on palkittu tavoitellulla
ranskalaisella NF-luokituksella, Euroopassa
käytettävällä CE-merkinnällä ja SEMKO
S-merkinnällä: korkeinta mahdollista
turvallisuutta ja laatua. Kaikki Yali ja
Kaba tuotteet ovat täytetyt biologisesti

PURMO SÄHKÖLÄMMITTIMIÄ
KOLMEN TÄHDEN RATKAISU

hajoavalla kasviöljyllä ja on suunniteltu

Tässä on vain muutama syy siihen, miksi

mahdollisimman ympäristöystävällisiksi. Ne

Yali valikoima on seuraava sukupolvi joka

auttavat vähentämään energiankulutusta ja

mullistaa sähkölämmityksen kodissasi.

pienentämään sähkölaskuja. Sähkökäyttöiset
Purmo lämmittimet voivat käyttää
uusiutuvaa tuuli- ja aurinkoenergiaa.

23 |

Rettig Lämpö Oy pidättää oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta.
Viimeisimmät päivitykset kotisivuiltamme.
Tämä asiakirja on valmisteltu huolellisesti. Mitään tämän asiakirjan osia ei
saa jäljentää ilman Rettig ICC:n kirjallista etukäteislupaa. Rettig ICC ei ole
vastuussa epätarkkuuksista tai seurauksista, jotka voivat syntyä tässä
asiakirjassa ilmoitettujen tietojen käytöstä tai virheellisestä käytöstä.

PURMO
info@purmo.fi
www.purmo.fi

