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DE KRACHT VAN PRODUCTTECHNOLOGIE
Technologie maakt het voor ons allemaal eenvoudiger 
dan ooit om bij te dragen aan een betere toekomst. Denk 
maar aan elektrische voertuigen, waterzuivering, het 
gebruik van zonne-energie, enz. Verwarmingssystemen 
zijn ook een goed voorbeeld, omdat gebruikers door 
middel van innovatieve producttechnologieën dagelijks 
hun steentje kunnen bijdragen aan het milieu. De nieuwe 
regelingen van onze Yali Digital-, Parada- en Ramo-radi-
atoren bijvoorbeeld, kregen niet alleen een esthetische 
update, maar zorgden ook voor energiebesparingen met 
een nauwkeurige temperatuurinstelling. Ze integreren nu 
digitale protocollen voor verwarming op maat, zodat er 
geen energie wordt verspild aan ruimtes waarin niemand 
aanwezig is.

DEZELFDE BASIS, NIEUWE REGELINGEN   
Wie bekend is met onze paneelradiatoren, hoeft geen 
kennis te maken met onze serie elektrische Yali-radiato-
ren. Hoewel het hoogwaardige stalen paneel in verschil-
lende uitvoeringen (vlak, geprofileerd en fijn geprofileerd) 
en de milieuvriendelijke, warmtegeleidende vloeistof 
binnenin hetzelfde bleven, zijn de geïntegreerde elektro-
nische bedieningselementen geüpdatet met het oog op 
gebruikerscomfort en duurzaamheid. Naast de verschil-
lende functies die een nauwkeurige en gepersonaliseerde 
verwarming garanderen, zorgt de nieuwe geïntegreerde 
thermostaat voor optimale connectiviteit. Yali Plus-
radiatoren kunnen nu worden bediend via een app en via 
spraakbediening die gekoppeld is aan een van de bekende 
domoticasystemen.

Bij Radson willen we dat onze producten evolueren met 
de behoeften van zowel onze klanten als de wereld om 
ons heen. De nieuwe Yali Plus-radiatoren zijn een goed 
voorbeeld van een product dat volwassen wordt, en dat in 
staat is ons te helpen een betere toekomst vorm te geven.

Yali Plus: elektrische 
verwarmingsoplossingen die bijdragen 
aan een duurzame toekomst
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Yali Parada Plus

PRECIEZE TEMPERATUURCONTROLE
Met de accurate bediening kan de temperatuur tot op 0,2°C 

nauwkeurig worden ingesteld. 

TEMPERATUURLIMIET
De oppervlaktetemperatuur van het frontpaneel kan 

beperkt worden tot 75°C of 60°C. 

STILLE WERKING
Doordat de radiator geen bewegende delen of stromend 

water bevat, werkt hij in absolute stilte. 

FLEXIBEL ONTWERP
Dankzij 3 verschillende frontpanelen is er steeds een 

passend design voor ieder interieur. 

SEQUENTIËLE FUNCTIE
Deze intelligente functie verhoogt het verwarmings-

vermogen van de achterste verwarmingsplaat van zodra de 

kamertemperatuur 1°C onder de gewenste waarde daalt.

BREDE WAAIER AAN FORMATEN
Yali Plus radiatoren zijn er in twee hoogtes en talrijke 

breedtes, zowel in type 11 als 21. Zo bieden we een 

geschikte radiator voor (bijna) elke situatie. 

Yali Plus – de slimme en toekomstbestendige 
elektrische radiatoren

SLIMME VERWARMINGSOPLOSSING
De vernieuwde regelingen maken van 
de Yali Digital, Parada en Ramo slimme 
elektrische radiatoren. Via wifi kunnen 
gebruikers precies regelen wanneer hun 
verwarming aan is en ervoor zorgen 
dat de verwarming nooit per ongeluk 
blijft draaien. De Yali Plus-radiatoren 
kunnen worden geregeld via een 
gebruiksvriendelijke app , en als er een 
domoticasysteem is geïnstalleerd, kunnen 
ze zelfs met spraak worden bediend. 

Elke radiator kan afzonderlijk worden 
ingesteld, zodat gebruikers eenvoudig geld 
kunnen besparen en energieverspilling 
kunnen minimaliseren door alleen de 
ruimtes te verwarmen die ze daadwerkelijk 
gebruiken, in plaats van het hele huis 
nodeloos te verwarmen. Bovendien kunt 
u in de app een digitaal overzicht zien van 
het energieverbruik van de radiatoren, 
zodat het energieverbruik eenvoudig kan 
worden opgevolgd en aangepast wanneer 
en waar nodig. 

ECO DESIGN
Al onze Yali Plus-radiatoren voldoen 
aan de Europese CE-markering en ECO 
Design-richtlijn. Dit garandeert dat 
onze radiatoren beantwoorden aan alle 
ecologische vereisten en een beperkte 
impact hebben op het milieu gedurende 
hun hele levenscyclus.

DUURZAAM PRODUCT IN EEN 
DUURZAME VERPAKKING
Elektrische radiatoren zijn van nature 
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Yali Ramo Plus

Yali Digital Plus

DAG- EN WEEKPROGRAMMA
Doordat de radiator aan individuele gebruikstijden en noden kan 

worden aangepast, werkt deze erg efficiënt.

SNELLE OPWARMING
Aangezien het gaat om een volledig elektrisch en gesloten 

verwarmingssysteem kan de Yali Plus in een mum van tijd de 

ruimte op de gewenste temperatuur brengen.

MILIEUVRIENDELIJK
De radiatoren zijn gemaakt uit recyclebaar staal en gevuld met 

biologisch afbreekbare, plantaardige olie. Bovendien kunnen ze op 

een hernieuwbare energiebron worden aangesloten. 

GELIJKMATIGE WARMTEVERDELING
Het verwarmingsoppervlak is overal even warm. 

Er zijn geen koude of warmere plekken.

OPEN RAAM DETECTIE
Deze functie schakelt de verwarming uit wanneer de 

temperatuur plots fel daalt. 

HEDENDAAGSE RADIATOR
Dankzij de esthetische look en het hoge verwarmingscomfort vormen 

Yali Plus radiatoren de perfecte match voor de moderne woning.

energiezuinig, omdat ze elke watt 
elektriciteit omzetten in bruikbare warmte. 
Bovendien zijn onze elektrische radiatoren, 
waaronder de Yali Plus-serie, gevuld met 
een biologisch afbreekbare plantaardige 
olie, waardoor de radiatoren met een hoge 
inertie kunnen werken. Dit betekent dat de 
radiatoren de warmte goed vasthouden, 
zelfs wanneer ze uitgeschakeld zijn, zodat 
ze een lager energieverbruik combineren 
met langdurig thermisch comfort.
Bovendien helpen de verbeterde 

regelingen het energieverbruik van de 
radiatoren verder te optimaliseren met 
een nauwkeurige temperatuurregeling 
om warmte te creëren precies waar en 
wanneer dat nodig is. Door middel van de 
optie om het energieverbruik in de app 
te monitoren, kunnen gebruikers meer 
inzicht krijgen in hun energieverbruik 
en dit aanpassen op basis van hun 
dagelijkse gewoonten. De mogelijkheid 
om de elektrische radiatoren van stroom 
te voorzien met een hernieuwbare 

energiebron als zonnepanelen is wat 
betreft productduurzaamheid een 
waardevolle bonus. 

Om onze focus op duurzaamheid over 
de hele linie te vergroten, hebben de Yali 
Plus-radiatoren nu ook een verpakking die 
grotendeels bestaan uit gerecyclede of 
recyclebare materialen, die de ecologische 
voetafdruk van het product verkleinen 
zonder de veiligheid tijdens transport in 
gevaar te brengen. 
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Yali Plus
Bedieningsmogelijkheden en configuratie
GEÏNTEGREERDE BEDIENINGEN VOOR 
NOG MEER GEBRUIKSGEMAK EN 
EFFICIËNTIE
Alle Yali Plus radiatoren zijn uitgerust met 
een intuïtieve bediening voor eenvoudig 
gebruik.
Het grote, gemakkelijk af te lezen display 
toont alle essentiële informatie, zoals de 
ingestelde temperatuur en of de radiator
in automatische modus staat. De 
automatische modus stelt gebruikers 
in staat om dag- en weekprogramma‘s 
te maken, zodat de verwarmingstijden 

volledig zijn afgestemd op hun
behoeften. De detectie van open ramen 
verlaagt automatisch de temperatuur 
wanneer de ramen open staan en helpt zo 
energie te besparen.

KINDVRIENDELIJK ONTWERP
Aangezien het geen scherpe hoeken 
bevat, is het design van de Yali Plus uiterst 
veilig. Bovendien kunnen de toetsen 
worden vergrendeld om onbedoelde 
bediening te voorkomen, een functie die 
ouders van kleine kinderen bijzonder 

waarderen. Extra veiligheid wordt 
geboden door de mogelijkheid om de 
maximale oppervlaktetemperatuur van het 
voorpaneel te begrenzen, wat het risico op 
brandwonden beperkt. 

ACCESSOIRES VOOR NOG MEER 
GEBRUIKSGEMAK
Met een apart verkrijgbare hoekadapter 
kan het display 90° worden gedraaid. 
Hierdoor blijft het display toegankelijk en 
gemakkelijk af te lezen. Een groot voordeel 
in donkere raamnissen, bijvoorbeeld!

3

4

Duidelijke gestructureerd bedieningspaneel met makkelijk af te lezen LCD-display. De knoppen 
onder het display zorgen voor een intuïtieve bediening. Voor verbeterde leesbaarheid schakelt 
de achtergrondverlichting automatisch aan bij het bedienen. 

De optionele hoekadapter vergemakkelijkt 
de bediening en leesbaarheid in geval van 
beperkte ruimte. 

1   Display 
2   Optionele hoekadapter
3  Standaardversie met display op het 

zijpaneel
4   Radiator met optionele hoekadapter

1

2

3

4

5

LEDs geven het niveau van energieverbruik aan

De ingestelde doeltemperatuur, aanvullend kan 
ook de kamertemperatuur worden getoond.

Modusindicator: het zonnetje geeft aan dat de 
radiator in de comfortmodus staat, d.w.z. 
dag stand. Op de door de gebruiker ingestelde 
tijden schakelt de radiator over naar de 
spaarmodus, d.w.z. nachtstand. Zo bespaar je 
automatisch energie zonder aan comfort in te 
boeten! 

Open raam detectie: als dit symbool wordt 
weergegeven, detecteert de radiator een open 
raam in de buurt en verlaagt hij automatisch 
de temperatuur, zodat er niet onnodig energie 
verloren gaat.

Indicator verwarmingsmodus

Verlaagde temperatuur van het voorpaneel: 
kan aangepast worden om brandwonden te 
voorkomen.

Ergonomisch gevormde bedieningsknoppen

6

7
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4

LEDs geven het niveau van energieverbruik aan

De ingestelde doeltemperatuur, aanvullend kan 

Modusindicator: het zonnetje geeft aan dat de 

dag stand. Op de door de gebruiker ingestelde 

spaarmodus, d.w.z. nachtstand. Zo bespaar je 
automatisch energie zonder aan comfort in te 

Open raam detectie: als dit symbool wordt 
weergegeven, detecteert de radiator een open 
raam in de buurt en verlaagt hij automatisch 
de temperatuur, zodat er niet onnodig energie 

Verlaagde temperatuur van het voorpaneel: 
kan aangepast worden om brandwonden te 

1 2
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INDIVIDUELE REGELING VIA DE GEÏNTEGREERDE BEDIENING

Smartphone 
app

Smartphone 
app

APP VIA TOEGANGSPUNT (WIFI)

31 2

Yali Ramo Plus 1 , Yali Parada Plus 2  en/of Yali Digital Plus 3

Zigbee Gateway 3.0 
(zie pagina 11)Router

Met de mobiele applicatie die speciaal werd ontwikkeld om te functioneren 
met de Zigbee Gateway 3.0 kan u: 

• de installatie vanaf afstand bedienen
• de temperatuur per ruimte instellen
• een of meerdere comfortzones aanmaken
• uw energieverbruik visualiseren

INDIVIDUELE REGELING VIA DE GEÏNTEGREERDE BEDIENING
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Yali Digital Plus
Afmetingen en warmte-afgifte

YALI DIGITAL PLUS

Type Hoogte B 
mm

Lengte radiator A 
mm Totale lengte mm Diepte  

mm

Elektrisch 
vermogen

W

Gewicht  
kg Korte code

21 300 500 520 105 500 12,30 3803052

21 300 800 820 105 750 17,40 3803082

21 300 1000 1020 105 1000 21,00 3803102

21 300 1300 1320 105 1250 27,30 3803122

21 300 1600 1620 105 1500 32,00 3803152

21 300 2000 2020 105 2000 39,60 3803202

21 600 400 420 105 500 17,00 3806052

21 600 500 520 105 750 21,00 3806082

21 600 600 620 105 1000 25,00 3806102

21 600 700 720 105 1250 29,00 3806122

21 600 900 920 105 1500 32,00 3806152

21 600 1200 1220 105 2000 43,00 3806202
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Yali Parada Plus
Afmetingen en warmte-afgifte

YALI PARADA PLUS

Type Hoogte B 
mm

Lengte radiator A 
mm Totale lengte mm Diepte  

mm

Elektrisch 
vermogen

W

Gewicht  
kg Korte code

21 300 500 520 105 500 11,00 3813052

21 300 800 820 105 750 17,20 3813082

21 300 1000 1020 105 1000 21,60 3813102

21 300 1300 1320 105 1250 27,30 3813122

21 300 1600 1620 105 1500 34,00 3813152

21 300 2000 2020 105 2000 41,50 3813202

21 600 400 420 105 500 16,28 3816052

21 600 500 520 105 750 20,30 3816082

21 600 600 620 105 1000 24,20 3816102

21 600 700 720 105 1250 28,00 3816122

21 600 900 920 105 1500 35,45 3816152

21 600 1200 1220 105 2000 47,36 3816202
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Yali Ramo Plus
Afmetingen en warmte-afgifte

YALI RAMO PLUS

Type Hoogte B 
mm

Lengte radiator A 
mm Totale lengte mm Diepte  

mm

Elektrisch 
vermogen

W

Gewicht  
kg Korte code

21 300 500 520 105 500 11,00 3823052

21 300 800 820 105 750 17,20 3823082

21 300 1000 1020 105 1000 21,60 3823102

21 300 1300 1320 105 1250 27,30 3823122

21 300 1600 1620 105 1500 34,00 3823152

21 300 2000 2020 105 2000 41,50 3823202

21 600 400 420 105 500 16,28 3826052

21 600 500 520 105 750 20,30 3826082

21 600 600 620 105 1000 24,20 3826102

21 600 700 720 105 1250 28,00 3826122

21 600 900 920 105 1500 35,45 3826152

21 600 1200 1220 105 2000 47,36 3826202
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ACCESSOIRES
Beeld Omschrijving Model / type Productcode

Gateway Unisenza+
- Regel uw installatie op afstand via een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of controle van 1 of meer comfortzones
- Digitale visualisatie van energieverbruik
- Zigbee 3.0-protocol

Yali Plus Series AZ07ET1004010104

90-graden adapter 
De knop kan zodanig draaien dat deze naar de voorkant van het product is gericht.

Yali Plus Series AZ07ET90DEGADP00

Yali Plus
Accessoires

VOORSCHRIFTEN EN GARANTIE

Logo Omschrijving

CE MARKERING
Product geëvalueerd en comform verklaard aan de vereisten van de EU aangaande veiligheid, gezondheid en 
bescherming van het milieu. 

2 jaar
op elektrische 

onderdelen 

10 jaar 

GARANTIE
Radson radiatoren worden gewaarborgd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum, dit tegen alle 
fabricagegebreken op voorwaarde dat ze in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met 
warm water worden gebruikt. De garantie geldt niet in geval van gebreken veroorzaakt door verkeerde installatie, 
foutief gebruik of factoren extern aan de radiator zoals de kwaliteit van het water of zuurstofdoorlatende 
leidingen. 
Vloerverwarmingproducten en het leidingenwerk zijn gewaarborgd voor een periode van 10 jaar. 6 jaar garantie op 
gegalvaniseerde radiatoren en 2 jaar op elektrische en elektronische onderdelen en apart verkochte wisselstuk-
ken (zijbekleding, bovenroosters, plastic clips, knoppen, ventielen, montagedelen). 2 jaar garantie op elektrische 
producten, elektrische onderdelen en afzonderlijk verkochte wisselstukken (zijbekleding, bovenroosters, plastic 
clips, knoppen, ventielen, montagedelen). 

Klasse RADIATOREN KLASSE II
De elektrische isolatie van de Yali Plus behoort tot klasse II (apparaten die hun eigen veiligheid garanderen dankzij 
een dubbele of versterkte isolatie).
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RADSON
Vogelsancklaan 250
B-3520 Zonhoven
T +32 (0)11 81 31 41
www.radson.be
www.radson.com/nl

Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niets uit deze uitgave 
mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Purmo Group worden 
overgenomen of vermenigvuldigd. Purmo Group is niet aansprakelijk voor eventuele 
onjuistheden of gevolgen van gebruik of misbruik van de informatie in dit document.


