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En ny GEnERATIOn SOm FöRvAndlAR  
EvOlUTIOn TIll REvOlUTIOn



lIdköpInGS väRmElEdnInGS IndUSTRI
SEdAn 1922

1922 etablerades lvI som lidköpings värmelednings-

industri. vi sålde då vattenburna radiatorer. Sedan dess har 

vi utvecklats till ett ledande internationellt företag med 

aktiv närvaro i Sverige, Finland, norge och Frankrike samt 

med exportverksamhet runt hela världen. Idag är lvI mest 

känd för sina elradiatorer fyllda med vegetabilisk olja. lvI 

fortsätter att växa i styrka och popularitet på sina 

marknader.

lvI har med sitt breda utbud av komfortprodukter för 

inomhusbruk ett rykte om sig att leverera kvalitet och 

pålitlighet. Som en del av Rettig ICC, Europas ledande 

specialist inom värmelösningar, har vi stöd från ett enormt 

internationellt nätverk. lvI:s starka fokus på produkt-

utveckling har nu lett till en ny generation av produkter. yali 

är ett sortiment av elradiatorer med en rad olika funktioner 

som förbättrar komforten inomhus på många olika sätt. 

SoftHeat 2.0, elektronisk termostat med digital display, 

WiFi-kontroll och mycket mer. yali representerar mer än en 

produktutveckling. dessa moderna oljefyllda elradiatorer 

ger en revolutionerande inomhuskomfort. de är så lätta att 

använda och så exakta i sin funktion att inget liknande 

tidigare har skådats.  Endast från  lvI. 

Smart uppvärmning sedan 1922.

LidköpingS 
VäRmeLedningS 
induStRi



VAttenBuRnA
RAdIATORER

1922

utVeckLing AV VARumäRket LVi
LVi hAR Växt StABiLt Som VARumäRke SedAn StARten i SVeRige åR 1922. VåR föRStA fABRik i Lidköping Som pRoduceRAde VAttenBuRnA 

RAdiAtoReR expAndeRAde undeR 1970-tALet  tiLL Att tiLLVeRkA oLjefyLLdA eLRAdiAtoReR. Runt dennA tidpunkt utfoRmAdeS de föRStA yALi 

pRodukteRnA. genom Att AnVändA de meSt VARAktigA mAteRiAL Som gåR Att tiLLgå, SätteR yALiS tidSLöSA utfoRmning noRmen föR heLA 

induStRin VAd gäLLeR kVALitet, deSign och pReStAndA. undeR 1987 LäggS hAnddukStoRkAR och eLektRoniSkA teRmoStAteR tiLL i 

poRtföLjen, och då tekniken utVeckLAS, Så utVeckLAS äVen yALi-SoRtimentet och VegetABiLiSk oLjA intRoduceRAS Som ett nytt 

VäRmeöVeRföRAnde medeL. undeR 1995 fick LVi AckRediteRingen iSo 9001 och gick in på den fRAnSkA mARknAden. åR 1999  

uppnåddeS äVen tiLLägget AV iSo 14001. 

1987 1993 idAg1973

yAlI dIGITAl
yAlI pARAdA

yAlI RAmO
yAlI COmpACT
kAbA

1987

intRoduktion AV nyA pRodukteR 

Handdukstorkar och elektroniska 

termostater introduceras

1993

föRnyAt pRoduktutBud 

Elradiatorerna med miljövänlig 

vegetabilisk olja

ElRAdIATORER
oLjefyLLdA

40 åR AV komfoRtABeLt 
inomhuSkLimAt

2000 2007

2000

LVi BLiR en deL AV Rettig gRoup 

Inkluderar nya produktlanseringar och 

expansion in på nya marknader

2007

VARumäRkeSpARApLy 

lvI blir en del av varumärkesparaplyet 

purmo, Radson, lvI

2009

2009

dekoRAtiVt utBud 

Utveckling av ett brett utbud av 

dekorativa elradiatorer

År 2000 införlivades lvI i Rettig Group, vilket resulterade i en 

ny framgångsera för varumärket, inklusive nya produkt-

lanseringar och expansion in på nya marknader. detta 

innefattade ett nytt försäljningskontor i Finland år 2001 och 

lanseringen av ett utbud av radiatorer i Frankrike under år 

2004. Under samma år utvecklade lvI en serie med 

handdukstorkar och våra produkter blev tillgängliga i 

Spanien. denna expansion fortsatte följande år då 

försäljning inleddes på den japanska marknaden. Under 

2009 utvecklades ett utbud av dekorativa elradiatorer och 

lvI inkluderade vertikala och plana produkter i sin portfölj. 

vilket ökade dess marknadsandel ytterligare. 

I dagslaget fortsätter utvecklingen av varumärket lvI och 

fler funktioner har lagts till i den klassiska yali 

utformningen, redo att levereras rätt in i hjärtat av våra 

hem. Elektroniska termostater med intelligent funktion, 

WiFi kontroll, funktion för öppet fönster, teknik för komfort, 

bara för att nämna några funktioner. med den växande 

framgången för vår lvI skola för installatörer och 

återförsäljare, fortsätter vi att tjäna kunder i Europa och i 

andra delar av världen med en pålitlig och växande portfölj 

av pålitliga högkvalitativa komfortprodukter för 

inomhusbruk.

ny GEnERATIOn
yALi

oljefyllda elradiatorer
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lvI
utVeckLingen



lvI är synonymt med komfort, vilket betyder att du kan  

vara säker på att dina kunder kommer bli mer än nöjda  

med våra produkter. det nya yali utbudet har funktionen 

mjukvärme2.0. En innovation som erbjuder en säregen 

komfort och värme. med mjukvärme2.0 avses nämligen  

lvI produkter som är fyllda med vegetabilisk olja. då 

radiatorerna värms upp avger de en naturlig strålnings-

värme som vi kallar mjukvärme2.0, tack vare den elektroniska 

termostaten med en exakthet på 0,2 °C. 

yali radiatorerna är tysta, luktfria och fungerar även med 

lägre yttemperaturer för att ge samma inomhustemperatur. 

detta betyder att radiatorn inte blir för varm att röra vid och 

den kommer inte att bränna damm. mjukvärme2.0 innebär 

även en minskad dammcirkulation, vilket är fantastiska 

nyheter för alla allergiker. vidare erbjuder yali en naturlig 

strålningsvärme som inte avdunstar fukt från luften. Allt 

som allt levererar yali den njutningsfulla inomhusmiljö som 

dina kunder helt säkert kommer att älska.

dInA kUndER kOmmER ATT 
äLSkA mjukVäRme 2.0
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lvI
föRäLSkA dig i mjukVäRme 2.0



UppTäCk dET SEnASTE  
inom pRoduktinnoVAtion
yALi SoRtimentet BeStåR AV oLjefyLLdA eLRAdiAtoReR fRån LVi. med exAktA teRmoStAteR och SynLig tempeRAtuRindikAtoR, komBineRAR yALi 

modeRn deSign med den SenASte tekniken. RAdiAtoReRnA äR inte BARA exAktA tiLL 0,2˚c, utAn deSSA ReVoLutioneRAnde pRodukteR äR äVen 

tyStA, LuktfRiA och VäRmeR SnABBt upp hemmet på ett BekVämt Sätt, pReciS näR det BehöVS.

tySt dRift LuktfRiA 
inget BRänt dAmm

exAkt 
tempeRAtuRRegLeRing

yAlI pARAdAyAlI RAmO yAlI dIGITAl yAlI COmFORT kAbA

RegLeRBAR 
yttempeRAtuR

modeRn deSign SnABB 
ReAktionSföRmågA

3 StAR jämn 
diStRiBution

miLjöVänLigtRådLöS 
StyRning (wifi)

öppet fönSteR 
funktion

SekVentieLL 
StyRning| 8  9 |

lvI
upptäck VåRA nyheteR



det nya yali sortimentets intelligenta termostater (IQ) 

möjliggör en precis temperaturkontroll med ett enda 

fingertryck och med sin exakthet på 0,2˚C, ger yali 

oöverträffade nivåer av komfort med mjukvärme2.0. 

Eftersom varje radiator fungerar helt självständigt finns det 

heller inget flöde i produkterna. detta leder till en helt tyst 

drift. Radiatorn är en förseglad enhet som gör den helt 

luktfri. Trots de höga värmeeffekter som radiatorn levererar 

bränns inget damm i luften, vilket gör din inomhusmiljö 

fräschare än någonsin. yali sortimentet har blivit testat för 

energieffektivitet och belönats med den omtalade franska 

3-star nF-märkningen, europeisk CE-märkning samt SEmkO 

S-märkning. 

exAkt tempeRAtuRRegLeRing

RegLeRBAR yttempeRAtuR

modeRn deSign

SnABB ReAktionSföRmågA

3-StAR

miLjöVänLig

Tillsammans med dess moderna design och tillgängliga 

modellutbud, ger yali också en snabb uppvärmnings-

funktion för de tillfällen då utrymmen behöver värmas upp 

snabbt. Eftersom radiatorn är fylld med biologiskt 

nedbrytbar vegetabilisk olja, är den också snällare mot 

miljön. men inte bara det, eftersom yali drivs elektriskt, kan 

den använda sig av vilken förnyelsebar energikälla som 

helst, såsom vind-, vatten- eller solkraft. detta är bara några 

av anledningarna till varför du kan rekommendera yali till 

dina kunder. 

ett ReVoLutioneRAnde  
utBud med en mängd  
föRdeLAR

Den otroliga precisionen i Yalis kontrollsystem gör 
att temperaturen är exakt upp till 0,2˚C

tySt dRift
Inga rörliga delar, inga externa rörsystem och ingen 
vätska cirkulerar genom radiatorn = total tystnad.

LuktfRi, inget BRänt dAmm
Den miljövänliga oljan i Yali värms upp utan att orsaka 
någon lukt och den låga, jämna yttemperaturen gör 
att inget damm bränns.

Yttemperaturen kan reduceras till 75˚C eller 60˚C

Yali serien kan enkelt fjärrstyras genom trådlös 
WiFi anslutning.

tRådLöS StyRning (wifi)

Vissa Yali radiatorer har erhållit den efter-
traktade franska NF 3-star klassificeringen för 

överlägsen energieffektivitet. 

Radiatorerna är skapade för att vara vackra så väl 
som varma och Yali radiatorerna är designade 

med det moderna hemmet i åtanke. 

Eftersom radiatorn är en stängd enhet som 
drivs elektriskt, kan Yali nå önskad 

temperatur på bara några sekunder. 

Återanvändbart stål. Fylld med biologiskt 
nedbrytbar olja. Kan drivas med förnyelsebara 

energikällor

jämn diStRiBution
Hela Yali radiatorn kommer att ha samma 

yttemperatur – inte för kalla eller varma ytor 
någonstans.

SekVentieLL StyRning
En intelligent funktion gör att den bakre panelen  
börjar arbeta först när temperaturen är 1 grad under 
inställt värde.

öppet fönSteR funktion
En funktion som medför att radiatorn slutar 

värma när rumstemperaturen kraftigt minskar, 
tex vid öppet fönster. 
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lvI
mångA föRdeLAR



HÅll dIG näRA väRmEn mEd 
wifi kontRoLL
dina kunder kan uppleva en revolution i komfort och bekvämlighet med yalis nya WiFi kontroll. 

de behöver inte längre komma hem till ett kallt hus, då de kan kontrollera yali digital, parada 

eller Ramo fjärrstyrt. Eftersom radiatorerna är anslutna till en trådlås central enhet, kan dessa 

yali modeller mycket enkelt kontrolleras via en webbläsare. En smartphone kan enkelt användas 

för att få en härlig värme i huset innan man kommer hem. denna innovation av uppvärmning 

betyder att dina kunder får ytterligare en försäkran om kontrollerbar komfort, endast från lvI. 
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wifi StyRning



nyA SmARTA RAdIATORER mEd  
öppet-fönSteR funktion
yali sortimentet har utformats med inomhuskomfort, 

användarvänlighet och energieffektivitet i åtanke. det nya 

radiatorsortiment tillhandahåller en händig “öppet fönster 

funktion”. Ifall temperaturen hastigt sjunker under en 

period på 30 minuter, kommer termostaten på yali digital, 

parada och Ramo att fungera som om ett fönster är  

öppet. det vill säga termostaten kommer att slå av tills 

temperaturen når en förprogrammerad miniminivå, varefter 

den igen slår på såsom om fönstret skulle ha stängts.
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öppet-fönSteR funktion



yALi digitAL
yali digital är en modernt designad panelradiator med en 

mängd nya funktioner. den digitala termostaten sitter diskret 

inhyst i sidopanelen och erbjuder en utmärkt kontroll av 

inomhustemperaturen. precis som många av de andra 

radiatorerna i yali sortimentet har yali digital en en separat 

pekskärm med WiFi anslutning som tillval. den kan lätt 

uppgraderas när nya funktioner blir tillgängliga på 

marknaden.

För yali radiatorer med dubbel panel, kan panelerna 

kontrolleras parallellt (tillsammans på samma gång) eller 

separat (sekventiellt), där både strålnings- och konvektions-

värme används. detta är mest användbart vid en stor skillnad 

mellan inställd och uppmätt rumstemperatur. då mycket 

kraft krävs för att överbygga detta temperaturglapp, är det 

kombinationen av olika värmetyper som gör den stora 

skillnaden. när temperaturskillnaden är liten, behövs endast 

frontpanelen. detta involverar mer strålningsvärme från 

fronten, och mindre värmeförlust till den bakre väggen, 

eftersom den inaktiva bakpanelen fungerar som en 

värmeskärm. 

yAlI dIGITAl - tVå-i-ett 
inteLLigenS FöR vARJE InTERIöR

yAlI dIGITAl
Oljefylld elradiator

HöJd
300 mm

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

yTbEHAndlInG
vit RAl 9016

HöJd
500 mm

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

yTbEHAndlInG
vit RAl 9016
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yAlI pARAdA - göR mjuk 
komfoRt tiLL VeRkLighet
digital termostatstyrning och en ljus digital display gör yali parada till ett enkelt men ändå kraftfullt tillskott i alla 

hem. Helt programmerbar temperaturskala, driftläge och yttemperatur, gör radiatorn flexibel och lättanvänd. njut av 

utformningen på de helt släta panelerna hos denna eleganta oljefyllda radiator från lvI. 

yali parada har samma intelligenta funktioner som yali digital, ”öppet fönster funktion” och en elektronisk termostat 

med digital display, som enkelt kan sammankopplas till olika system. parada har också separat temperaturkontroll på 

front- och bakpanelen för bättre energieffektivitet samt en barnsäker funktion med justerbar maximal yttemperatur.

yALi pARAdA

yAlI pARAdA
Oljefylld elradiator

HöJd
300 mm

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

yTbEHAndlInG
vit RAl 9016

HöJd
500 mm

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

yTbEHAndlInG
vit RAl 9016
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yALi RAmo

yAlI RAmO
Oljefylld elradiator

HöJd
300 mm

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

yTbEHAndlInG
vit RAl 9016

yAlI RAmO göR VARje 
huS tiLL ett hem
den strömlinjeformade yali Ramo har en attraktivt avdelad frontpanel, raka sidopaneler och

ett dekorativt toppgaller. det minimalistiska intrycket slår fullt ut i yali Ramo, en utsökt 

designad radiator med slät front, som pryds av en rad distinkta grunda spår. liksom

hos alla radiatorer i sortimentet har Ramo en komfortabel, strålande värme tillhandahållen 

av en miljövänlig vegetabilisk olja.

yali Ramo har samma intelligenta funktioner som yali digital, ”öppet fönster funktion”, en 

elektronisk termostat som styrs digitalt och kan enkelt anslutas till trådbundna system, 

trådlösa system eller WiFi. denna radiator erbjuder också separat temperaturkontroll av 

front- och bakpanel for bättre energieffektivitet samt en barnsäker funktion med justerbar 

maximal yttemperatur.

HöJd
500 mm

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

yTbEHAndlInG
vit RAl 9016
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yAlI COmFORT  
den peRfektA eRSättARen 
både i nybyggen och renovering är yali Comfort ett fantastiskt uppvärmningsalternativ till hemmet. En 

elektronisk termostat med lägesvred för temperatur/drift ger denna standard elradiator ett brett utbud 

av funktioner, som enkelt kan kontrolleras av användaren. Radiatorns yttemperatur kan enkelt ställas in 

och enheten kan kopplas till en extern klocka för tidsinställd drift. 

yALi comfoRt

yAlI COmFORT
Oljefylld elradiator

HöJd
300 mm

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

yTbEHAndlInG
vit RAl 9016

HöJd
500 mm

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

yTbEHAndlInG
vit RAl 9016
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kABA kAbA – en fAntAStiSk 
fRiStående RAdiAtoR
kaba är en perfekt extra värmekälla för de utrymmen i hemmet som inte används så ofta, till 

exempel garaget eller arbetsrummet. dessa utrymmen behöver komfortvärme även om man 

inte regelbundet tillbringar så mycket tid där. kaba är skapad för funktion och radiatorn har 

golvkonsoler som gör att den också kan användas som en flyttbar enhet. Ett enkelt temperatur-

vred gör kaba till ett okomplicerat val för de utrymmen i hemmet som bara behöver en liten 

extra uppvärmning. 

kAbA
Oljefylld elradiator

HöJd
300 mm

länGd
600, 1100 mm

yTbEHAndlInG
vit RAl 9016

HöJd
500 mm

länGd
1050, 1400, 
1750 mm

yTbEHAndlInG
vit RAl 9016
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en tReStjäRnig löSnInG 
yali sortimentet är belönat med den omtalade franska nF-märkningen, det europeiska 

CE-märket och SEmkO S-märket, och är certifierat att ge högsta möjliga nivå av säkerhet och 

kvalitet. Alla yali och kaba produkter är fyllda med biologiskt nedbrytbar vegetabilisk olja och de 

har utformats för att vara så miljövänliga som möjligt. vart och ett är mycket energieffektivt, 

vilket reducerar energikonsumtionen och hjälper till att sänka dina kunders räkningar. Eftersom 

yali drivs elektriskt, kan du dra nytta av förnybara energikällor som vind- och solkraft. detta är 

bara några av anledningarna till varför yali är nästa generation som kommer att göra evolution 

till revolution.

| 26  27 |

lvI
en tReStjäRnig LöSning


