Många tillverkare pratar om mjukvärme. På Roundline syns den nästan. Den har till
och med vunnit designpris för sin mjukt rundade form. Roundline dominerar aldrig i
ett rum, men den kan mycket väl bli en estetiskt tilltalande accent i en modern miljö.

• Oöverträffad temperaturstabilitet sparar energi!

I Roundline sitter den bästa teknik som finns för att reglera värme, en elektronisk
termostat som reagerar mycket snabbt. Roundline har en temperaturstabilitet på ± 0,1°
och är helt avstängd om temperaturen i rummet är mer än 0,5° högre än inställt
värde. Det sparar energi!

• Säker konstruktion och låg yttemperatur

En roundlineradiator blir aldrig varmare än 70°. Vid normaldrift (50% belastning)
är yttemperaturen ca 35° Givetvis är alla Roundlineradiatorer försedda med överhettningsskydd som löser ut om t.ex något skulle täcka över radiatorn. Extra lågtempererade radiatorer (max 60°) finns.

• Svensktillverkad

Roundline tillverkas i Sverige, och så gott som alla underleverantörer finns också i
Sverige. I vår fabrik i Landskrona görs alla plåtdetaljer och all slutmontering. Detta
gör att service, support och reservdelar aldrig är långt borta.

• Ingen dammförbränning

Forna tiders glödheta kopparslingor är borta. Istället använder vi en slinga av
aluminium, som släpper ifrån sig värmen vid mycket lägre yttemperaturer. Med andra
ord så blir slingan aldrig så varm att dammpartiklarna förbränns.

• Energibesparing

I styrenheten sitter en extra termostat som känner av all gratisvärme som finns i
rummet, t.ex sol genom fönster, värme från matlagning, eller kroppsvärme. Värme som
finns mitt i rummet, men kanske inte alltid vid ytterväggarna där radiatorerna sitter.
Redan vid 0,1° övertemperatur börjar styrenheten att justera ner radiatorerna.

• Trådlöst styrsystem som tillval – bekvämt och ekonomiskt

Roundline Reco kan styras trådlöst och på distans. I radiatorns gavel pluggar man
in en liten radiomottagare som kommunicerar med en på väggen placerad rumstermostat som mäter och övervakar de inställningar som valts ex temperatur dag/
natt och vädringsfunktion. Vill man styra radiatorer på distans kompletterar man med
styrenheten RecoMaster. Styrning passar lika bra i hus med öppen planlösning som i
rum där man efterfrågar extra komfort
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• Prisvärd

Roundline Reco är en radiator som håller en jämnare temperatur, drar mindre energi
och kostar cirka hälften av vad t.ex motsvarande oljefylld radiator kostar. Roundline
Recos trådlösa styrsystem är dessutom marknadens mest prisvärda.
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