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YALI PARADA
Yali Parada to zaprojektowany w nowoczesnym stylu elektryczny grzejnik płytowy. Całkowicie 
płaski panel frontowy dodaje elegancji klasycznym jak i modernistycznym wnętrzom. Dzięki za-
stosowaniu wielu nowych funkcji jest idealny zarówno do domów jak pomieszczeń biurowych.
Yali Parada oferuje precyzyjną regulację temperatury a wszystkie nastawy są wyraźnie widoczne 
dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi umieszczonemu dyskretnie na osłonie bocznej.
Zaawansowane sterowanie umożliwia wybór sposobu ogrzewania. Płyty grzejnika mogą praco-
wać w trybie równoległym lub kaskadowym gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa a dopie-
ro później tylna.

• Grzejnik napełniony olejem pochodzenia roślinnego.
• Produkowany z najwyższej jakości stali.
• Pokryty odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym (RAL9010).
• Zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C)
• System blokowania zawieszeń.
• Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
• Zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie para-

metrów pracy.
• Sterowanie grupą grzejników w trybie zależnym.
• Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie pracy).
• Możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C w 

trybie mocy zredukowanej.
• Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej po-

wierzchni grzejnika.
• Zawieszenia ścienne w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu.
• Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby 

wyświetlacz termostatu znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika.
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Yali Parada – wysokość 500 mm

moc wysokość H długość L waga napięcie zasilania kod zamówienia
typ [W] [mm] [mm] [kg] [V]

YALI P C 05 040 21 230 05 1 500 500 400 14 230 FE4210500401ASK0
YALI P C 05 050 21 230 08 1 750 500 500 17 230 FE4210500501ASK0
YALI P C 05 065 21 230 10 1 1000 500 650 22 230 FE4210500651ASK0
YALI P C 05 080 21 230 13 1 1250 500 800 27 230 FE4210500801ASK0
YALI P C 05 095 21 230 15 1 1500 500 950 32 230 FE4210500951ASK0
YALI P C 05 125 21 230 20 1 2000 500 1250 42 230 FE4210501251ASK0

Grzejnik dostępny na zamówienie. Standardowo dostarczany jest bez wtyczki sieciowej.
Dostępne dodatkowe akcesoria są na stronie 4.

widok z boku widok z przodu

widok z góry

H = wysokość
L = długość
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GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
AKCESORIA

opis kod zamówienia

przewód elektryczny podłączeniowy  
z wtyczką sieciową 230V:

AZ01MM0000000100

centralny sterownik TempCo Touch E3, zasilanie 230 V:
kolorowy dotykowy wyświetlacz z intuicyjnym menu, wiele wersji 
językowych (w tym polska), wbudowany moduł Wi-Fi  
do połączenia z routerem, zdalny dostęp przez aplikację 
CLEVERTOUCH na smartfonie i tablecie lub komputer i stronę 
internetową, zarządzanie systemem ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego, grzejnikami oraz urządzeniami elektrycznymi 230 
V, możliwość kontroli do 125 różnych urządzeń (termostatów, głowic, 
odbiorników - szczegóły w instrukcji), komunikacja bezprzewodowa 
868 MHz (dwukierunkowa) z innymi urządzeniami, montaż 
podtynkowy lub w stojaku na półce, podtrzymanie ustawień dzięki 
wbudowanej baterii, update oprogramowania przez kartę pamięci 
SD.

FAW3R8PSTC9V05S0

Akcesoria
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GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
NOTATKI



PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.
02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl
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