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VIIDEN VUODEN
TAKUU

65° KORKEA
TUOTTOLÄMPÖTILA

KOTIMAINEN

UUSIMMAN
SUKUPOLVEN PITKÄIKÄINEN
SCROLL-KOMPRESSORI*XHV

Mobiiliohjaus

Hiljainen
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• Kotimainen
• Tehokas kuuman veden tuotto 
 koko tehoalueella
• Jäähdytysmahdollisuus
• Aurinkolämmityksen ohjaus
• Lisälämmönlähteenohjaus
• Uima-altaan lämmityksenohjaus
• Älykkään sähköverkon 
 Smart Grid (SG) toiminnot
• Mobiiliohjattava
• Erittäin monipuolinen automaatio 
         etäohjauksella
• 5 vuoden takuu
• Korkea lämpökerroin (COP) koko 
         alueella
• Korkea vuosihyötysuhde (SCOP) 
         sekä lattia- että patterilämmityksessä
• Kolmen lämmityspiirin ohjaus
• Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus      
         huoneantureilla
• Käyttöveden kierron ohjaus 
 lämpötilasäädöllä
• Voidaan käyttää myös ilman 
 energiakaivoa sähkökattilana 

Oilon CUBE Inverter+ uuden teknologian 
helppokäyttöinen ja monipuolinen  maa-
lämpöpumppu, joka säätyy teholtaan au-
tomaattisesti käyttötarpeen mukaan. Sillä 
on erittäin hyvä hyötysuhde läpi koko laa-
jan tehoalueen. R-410A kylmäaine tuottaa 
jopa 65-asteista vettä.

Edistyksellinen ja pitkäikäinen scroll-kom-
pressoritekniikka takaa laitteen kompresso-
rille pidemmän iän kuin perinteinen rotary-
invertteritekniikka*.

Inverteritekniikka säästää energiaa sekä 
ympäristöä.

CUBE Inverter+ on kotimainen maalämpö-
pumppu, joka sopii sekä uusiin että vanhoi-
hin taloihin. 

TEHOKAS, MUTTA HILJAINEN

Oilon CUBE Inverter+ -maalämpöpumpus-
sa on sisäänrakennettu ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu käyttövesivaraaja. 

CUBE Inverter+ -lämpöpumppu on erittäin 
hiljainen, sillä kompressorikoneikko on si-
joitettu akustisesti vaimennettuun, täysin 
suljettuun koteloon, joka on myös helposti 
irrotettavissa esim. kuljetuksen ajaksi.
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Tutustu ja lataa HomeControl IC-mobiilisovellus 
puhelimesi sovelluskaupasta!

AINA MUKANASI

Maalämpöpumpun seuraaminen ja säätäminen on entistä helpompaa kun voit 
tehdä sen kätevästi mobiililaitteellasi. HomeControl IC-sovelluksen voit ladata 
iOS- sekä Android-käyttöjärjestelmään.

• Kotimainen
• Tehokas kuuman veden tuotto 
 koko tehoalueella
• Jäähdytysmahdollisuus
• Aurinkolämmityksen ohjaus
• Lisälämmönlähteenohjaus
• Uima-altaan lämmityksenohjaus
• Älykkään sähköverkon 
 Smart Grid (SG) toiminnot
• Mobiiliohjattava
• Erittäin monipuolinen automaatio 
         etäohjauksella
• 5 vuoden takuu
• Korkea lämpökerroin (COP) koko 
         alueella
• Korkea vuosihyötysuhde (SCOP) 
         sekä lattia- että patterilämmityksessä
• Kolmen lämmityspiirin ohjaus
• Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus      
         huoneantureilla
• Käyttöveden kierron ohjaus 
 lämpötilasäädöllä
• Voidaan käyttää myös ilman 
 energiakaivoa sähkökattilana 

Suuri hyvin eristetty RST-varaaja 
isolla RST kierukalla takaa suuren 
määrän lämmintä käyttövettä.

Kompressori on sijoitettu akusti-
sesti suljettuun koteloon ja näin 
ollen maalämpöpumpun käynti-
ääni on erittäin hiljainen.

Kompaktin rakenteen ansiosta 
tuotteen voi sijoittaa helposti lä-
hes mihin tahansa. Lämmönke-
ruuputket voi liittää laitteeseen 
kummalta puolelta tahansa.
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TEKNISET TIEDOT

Oilon CUBE Inverter+ 3–12

Suoritusarvot EN 14511 0/35*
Lämmitysteho, kW 3–12

COP 4,9

Suoritusarvot EN 14511 0/45
Lämmitysteho, kW 3 - 12

COP 3,8

SCOP / SPF-luku 5,4

Energiatehokkuusluokka Tilojen lämmitys A+++

Energiatehokkuusluokka Käyttöveden lämmitys A+

Kylmäaine R-410A

Kylmäaineen määrä kg 1,1

Kylmäaine CO2-ekv t 2,30

Tuottolämpötila kompressorilla °C 69

GWP-arvo 2088

Sähköliitäntä 3/N/PE 400 V 50 Hz

Sulakkeet Syötön sulakekoko, A 16/16

Paino Tyhjänä/täytettynä vedellä, kg 255/443

Ulkomitat Korkeus x leveys x syvyys, mm** 1860 x 600 x 630
* Kylmä ilmasto, alhainen lämpötila
** Mitat ilman mallikohtaisia putkiyhteitä

SUOMALAISTA LAATUA

Oilon-lämpöpumppu on turvalli-
nen ja luotettava lämmitysratkai-
su. Sinulla on kotimaisen valmista-
jan tuki turvanasi.


