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OUR NORDIC STORY 
Finland - het land van de koude, donkere en besneeuwde win-
ters.

De komst van de winter betekent echter niet dat het leven 
stopt. Het is eerder andersom.

De extreme omstandigheden hebben ons Finnen ertoe gedwon-
gen na te denken over hoe we onze huizen op een betrouwbare 
en energiezuinige manier kunnen verwarmen.

We respecteren ook de natuur om ons heen. Schone lucht en 
de stilte van onze bossen.

Door te besparen op wat we hebben, moedigen we ons aan 
om verwarmingsoplossingen te ontwikkelen die gebruik maken 
van hernieuwbare energiebronnen in plaats van traditionele en 
dure fossiele brandstoffen.

Met trots kunnen we zeggen dat onze hoogwaardige verwar-
mingssystemen deel uitmaken van de oplossing voor klimaat-
verandering.

OILON GROEP
Wij zijn een Fins familiebedrijf dat wereldwijd actief is in ener-
gie- en milieutechnologie en is opgericht in 1961.

Wij zijn gespecialiseerd in milieutechnologie met een speci-
ale nadruk op productonderzoek en ontwikkelingswerk. De 
belangrijkste aandachtsgebieden van ons onderzoek en ont-
wikkeling zijn het verbeteren van de energie-efficiëntie, het 
verlagen van de emissieniveaus en het ontwikkelen van nieu-
we oplossingen met behulp van hernieuwbare energiebronnen.

Onze producten worden gebruikt in energiecentrales, afvalver-
branding, scheepsketels, stadsverwarmingsinstallaties, voor het 
verwarmen of koelen van grote gebouwen en installaties en 
voor het verwarmen van privéwoningen. We hebben produc-
tiefaciliteiten in Finland, Rusland, de VS en China. Daarnaast 
hebben we verkoopkantoren in Rusland en Brazilië en resellers 
over de hele wereld.



OPLOSSINGEN VOOR HET VERWARMEN, 
KOELEN EN PRODUCEREN VAN WARM WATER
We bieden een breed scala aan hoogwaardige aardwarmteoplossingen voor zowel residentiële als in-
dustriële markten.

Onze warmtepompmodellen hebben betrekking op vrijstaande, geschakelde, appartementen en blok-
woningen, openbare gebouwen en industriële eigendommen.

VOORDELEN 
Onze aardwarmtepompen hebben veel voordelen ten opzichte van conventionele verwarmingssyste-

men: 
ENERGIE-EFFICIËNTIE MET LAGE 
BEDRIJFSKOSTEN
Onze grondwarmtepompsystemen zijn ultra-ef-
ficiënt ontworpen met zeer lage bedrijfskosten. 
Het overschakelen van een bestaand verwarm-
ingssysteem naar aardwarmte zal zichzelf in een 
paar jaar terugverdienen, aangezien uw bedri-
jfskosten met maar liefst 75% kunnen worden 
verlaagd (gebaseerd op de Finse markt).

MILIEUVRIENDELIJK
Grondwarmtepompen gebruiken hernieuwbare 
energiebronnen in plaats van fossiele brandst-
offen. Door te kiezen voor aardwarmte, kunt u 
uw impact op de opwarming van de aarde mini-
maliseren. 

VOEL DE STILTE
Het geluidsdrukniveau van onze warmtepom-
poplossingen ligt op een lager niveau dan uw 
vaatwasser. U merkt het opstart- en bediening-
sproces niet eens! 

MODERN SCANDINAVISCH ONTWERP 
Onze warmtepompen staan voor eenvoudig, 
minimalistisch en functioneel Scandinavisch de-
sign en kunnen op stijlvolle wijze eenvoudig in 
uw interieur worden geïntegreerd.

BETROUWBAARHEID
Als eigenaar van een Oilon en Lämpöässä aard-
warmtepomp heeft u altijd de ondersteuning 
van onze klantenservice bij de hand. Op al onze 
producten bieden wij vijf jaar garantie.

KIES UW EIGEN WARMTEPOMP
U kunt de meest geschikte warmtepomp voor u 
selecteren met behulp van onze speciale dimen-
sioneringssoftware “Oilon Select Tool”.



ALTIJD BIJ JE

Het gebruik van de Oilon CUBE Inverter + is eenvoudig, omdat u 
de werking ervan met uw mobiele telefoon kunt bewaken en be-
sturen. De HomeControl IC-applicatie kan worden gedownload van 
zowel iOS- als Android-besturingssystemen.

 Hoge temperatuur output 

 Hoge temperatuur en 
productie van warmwater

 Voor woningen tot  400 m2

°C
 Internet / mobiele bediening

CUBE INVERTER+
Geavanceerde energie-efficiëntie

De behoefte aan verwarming is niet altijd het-
zelfde, deze varieert afhankelijk van bijvoor-
beeld weersomstandigheden.

MODERNE OMVORMER
Oilon CUBE Inverter + kan zich aanpassen aan 
uw verwarmingsbehoeften dankzij de geavan-
ceerde moderne invertertechnologie. Als de 
warmtevraag lager is, produceert het systeem 
geen onnodige warmte, wat energie bespaart 
en het milieu spaart.

SUPERIEURE KWALITEIT
Oilon CUBE Inverter + produceert zowel warm 
water als verwarming voor uw huis. Omdat het 
is uitgerust met een roestvrijstalen opslagtank 
van 200 liter, hoeft u zich echt geen zorgen 
te maken over de beschikbaarheid van warm 
water in huis! 

INTELLIGENTIE
Oilon CUBE Inverter + heeft ook Smart Grid 
(SG) -functies beschikbaar. Zo heeft u de moge-
lijkheid om uw woning nog energiezuiniger te 
maken. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om 
uw huis ‘s nachts te verwarmen als de elektrici-
teitsprijzen lager zijn. 

 Stil



 Grondkoeling

 Hoge temperatuur en 
productie van warmwater

 Voor woningen tot  400 m2

Internet / webregeling

CUBE HOUSE
Betaalbaar en gebruiksvriendelijk

Oilon CUBE House is een compacte verwar-
mingsoptie voor huizen van elke omvang, van 
klein tot groot. Deze redelijk geprijsde “kleine 
reus” kan eenvoudig geplaatst worden b.v. naar 
een bijkeuken of op een stijlvolle manier geïn-
tegreerd in de bestaande kasten. 

SUPERIEURE KWALITEIT
Oilon CUBE House produceert zowel warm 
water als verwarming voor uw huis. Hij is uit-
gerust met een roestvrijstalen opslagtank van 
200 liter, dus u hoeft zich echt geen zorgen 
te maken over de beschikbaarheid van warm 
water in huis!

MAKKELIJK TE GEBRUIKEN
Oilon CUBE House heeft een duidelijk en han-
dig weergavepaneel dat het heel gemakkelijk 
te gebruiken maakt. Er is ook een optie om de 
apparatuur via internet te besturen en te bewa-
ken via LAN of WLAN.

 Uitgang op hoge temperatuur °C
 Stil

ALTIJD BIJ JE

Het gebruik van een warmtepomp is eenvoudig, omdat u de wer-
king ervan kunt bewaken en besturen met uw mobiele telefoon. 
De HomeControl IC-applicatie kan worden gedownload naar zowel 
iOS- als Android-besturingssystemen.



VSI
Compact en stil 

De VSI aardwarmtepomp is compact en stil 
en kan bijvoorbeeld in de bijkeuken worden 
geplaatst. Vsi units bieden de grootste opslag-
tank (230 L) in hun grootteklasse. Het is moge-
lijk om een ÄssäCooling-unit aan te sluiten op 
een Lämpöässä Vsi.

GEMAKKELIJK EN GEMAKKELIJK VOOR 
CONTROLE EN MONITOR
Het touchscreen en de functiesnelkoppelin-
gen van ÄssäControl-regelsystemen maken het 
gebruik van een Lämpöässä eenvoudig. Het is 
zelfs mogelijk om de apparatuur op afstand te 
besturen en te bewaken via internet via LAN of 
WLAN.

 Hoge temperatuur en 
productie van warmwater

 Voor woningen tot 300 m2

 Beheer via internet / web

 Grondkoeling

Met het ÄssäControl-regelsysteem kan de werking van het volledige geo-
thermische energiesysteem worden geregeld. Zowel voor de verwarming, 
productie van warm water voor huishoudelijk gebruik als voor koeling. 
Dankzij het touchscreen en de functiesnelkoppelingen is ÄssäControl heel 
eenvoudig te gebruiken. Het controlesysteem verzamelt historische gege-
vens en analyse van deze gegevens maakt een efficiëntere en zuinigere 
controle over het hele systeem mogelijk. Er is ook een optionele afstands-
bediening beschikbaar voor ÄssäControl (WLAN, GPRS, vast netwerk), 
waarmee het systeem op afstand kan worden bewaakt.

c) Maaputkisto

a) Vesiputkisto b) Lämpökaivo



VMI
Superieure productie van warm 
water

De krachtige Lämpöässä Vmi is bijzonder 
geschikt voor gebruik als primair verwarmings-
systeem van nieuwe en gerenoveerde woning-
bouw en secundaire woningen, maar ook voor 
gemeenschappelijke verwarming in rijtjeshuizen 
en vrijstaande woningen. Lämpöässä VMI is de 
juiste keuze voor grote gebouwen en wanneer 
de vraag naar warm water voor huishoudelijk 
gebruik hoog is. Met de Lämpöässä VMI kan het 
hele jaar door op een comfortabele, gunstige en 
ecologische manier worden verwarmd, gekoeld 
en warm water worden geproduceerd. Een gro-
te warmwatertank van 430 liter zorgt ervoor dat 
er altijd voldoende warm water is.

CONTROLEER UW WARMTEPOMP MET 
ÄSSÄCONTROL
Het touchscreen en de functiesnelkoppelin-
gen van ÄssäControl-regelsystemen maken het 
gebruik van een Lämpöässä eenvoudig. Het is 
zelfs mogelijk om de apparatuur op afstand te 
besturen en te bewaken via internet via het LAN 
of WLAN. Lämpöässä Vmi is uitgerust met koel- 
en zonnepanelen-aansluitingen.

 Grondkoeling

 Hoge temperatuur en 
productie van warmwater

 Voor woningen tot  500 m2

Beheer via internet /web

 Ingebouwde installatie componenten

Met het ÄssäControl-regelsysteem kan de werking van het volledige geo-
thermische energiesysteem worden geregeld. Zowel voor de verwarming, 
productie van warm water voor huishoudelijk gebruik als voor koeling. 
Dankzij het touchscreen en de functiesnelkoppelingen is ÄssäControl heel 
eenvoudig te gebruiken. Het controlesysteem verzamelt historische gege-
vens en analyse van deze gegevens maakt een efficiëntere en zuinigere 
controle over het hele systeem mogelijk. Er is ook een optionele afstands-
bediening beschikbaar voor ÄssäControl (WLAN, GPRS, vast netwerk), 
waarmee het systeem op afstand kan worden bewaakt.

c) Maaputkisto

a) Vesiputkisto b) Lämpökaivo



ALTIJD BIJ JE

Het gebruik van een warmtepomp is eenvoudig, omdat u de wer-
king ervan kunt bewaken en besturen met uw mobiele telefoon. 
De HomeControl IC-applicatie kan worden gedownload naar zowel 
iOS- als Android-besturingssystemen.

ECO INVERTER+
Ecologische energie-efficiëntie 

Oilon ECO Inverter + kan zich aanpassen aan 
uw verwarmingsbehoeften dankzij de geavan-
ceerde moderne invertertechnologie. Als de ver-
warmingsvraag lager is, produceert het systeem 
geen onnodige warmte, wat energie bespaart 
en het milieu spaart.

DE MEEST COMPACTE OMVORMER
Oilon ECO Inverter + werkt goed in oudere hui-
zen die bovengemiddelde hoeveelheden huis-
houdelijk warm water nodig hebben. In com-
binatie met een warmteaccumulator of een 
buffervat voor warm tapwater is het een hoog-
waardige verwarmingsoptie. 

UITSTEKENDE CONTROLE
Oilon ECO Inverter + heeft ook Smart Grid (SG) 
-functies beschikbaar. Zo heeft u de mogelijk-
heid om uw woning nog energiezuiniger te 
maken. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om 
uw huis ‘s nachts te verwarmen als de elektrici-
teitsprijzen lager zijn.

 Gereed voor hybride verwarming

 Zeer hoge temperatuur output 

Hoge temperatuur en 
productie van warmwater

Speciaal ontworpen voor 
oudere gerenoveerde huizen

°C
Internet / mobiele controle

 Ingebouwde schakelkast

 Stil



JUNIOR ECO
Betaalbaar krachtpakket
Oilon Junior ECO is een echt krachtpakket met een 
zeer compact ontwerp. Dit maakt het ook gemak-
kelijk en snel te installeren. 

VEELZIJDIG
Deze warmtepompoplossing kan een betaalbare 
en hoogwaardige basisoplossing zijn in combina-
tie met een thermische opslag of buffertanks voor 
warm water voor huishoudelijk gebruik.

Oilon Junior ECO is bijzonder geschikt voor 
gerenoveerde woningen omdat het eenvoudig 
kan worden aangesloten op een bestaand ver-
warmingssysteem, bijvoorbeeld een houtketel, 
olieverwarming of een elektrische tank.

VERBORGEN TECHNOLOGIE
Dankzij het kleine formaat is het ook gemakke-
lijk te installeren in nieuwe gebouwen en kan het 
gemakkelijk worden geplaatst. Bijvoorbeeld in een 
bijkeuken of op een stijlvolle manier geïntegreerd 
in de bestaande kasten.

DUIDELIJK EN GEMAKKELIJK TE 
GEBRUIKEN
Oilon Junior ECO is duidelijk en gemakkelijk te 
gebruiken, omdat het is uitgerust met een display 
dat in een apart bedieningspaneel is geplaatst.

 Gereed voor hybride verwarming

 Zeer hoge temperatuur 
productie

 Hoge temperatuur en pro-
ductie van warmwater

  Speciaal ontworpen voor oudere 
gerenoveerde huizen

°C
 Internet / mobiele controle

 Ingebouwde schakelkast

 Stil

ALTIJD BIJ JE

Het gebruik van een warmtepomp is eenvoudig, omdat u de wer-
king ervan kunt bewaken en besturen met uw mobiele telefoon. 
De HomeControl IC-applicatie kan worden gedownload naar zowel 
iOS- als Android-besturingssystemen.



ESI
Compact en flexibel

De E-model-serie is ontworpen voor specifieke 
gebouwen, van privéwoningen tot vrijstaande 
huizen en industriële panden.

ESI is geschikt voor nieuwe en gerenoveer-
de woonhuizen, rijtjeshuizen of geschakelde 
woningen, bedrijfsruimten en boerderijen. Van-
wege het compacte formaat kunnen pompen 
uit de ESI-serie in kleine en smalle ruimtes (bijv. 
kelders) worden geplaatst. Lämpöässä Esi is een 
geweldige oplossing voor gebouwen waar het 
huidige verwarmingssysteem blijft bestaan als 
parallel / back-up systeem naast een warmte-
pomp.

UITGEBREID BESTURINGSSYSTEEM VOOR 
GRONDGEBONDEN WARMTEPOMP
Het touchscreen en de functiesnelkoppelin-
gen van ÄssäControl-regelsystemen maken het 
gebruik van de warmtepomp eenvoudig. Het is 
zelfs mogelijk om de apparatuur op afstand te 
bedienen en te bewaken via internet met een 
tablet of smartphone. Lämpöässä ESI is voorzien 
van koel- en solar-aansluitingen.
 

 Koeling

 Hoge temperatuur en 
productie van warmwater

 Voor woningen en gebouwen tot  500 m2

 Internet- / webregeling

 Ingebouwde circulatiepompen

Met het ÄssäControl-regelsysteem kan de werking van het volledige geo-
thermische energiesysteem worden geregeld. Zowel voor de verwarming, 
productie van warm water voor huishoudelijk gebruik als voor koeling. 
Dankzij het touchscreen en de functiesnelkoppelingen is ÄssäControl heel 
eenvoudig te gebruiken. Het controlesysteem verzamelt historische gege-
vens en analyse van deze gegevens maakt een efficiëntere en zuinigere 
controle over het hele systeem mogelijk. Er is ook een optionele afstands-
bediening beschikbaar voor ÄssäControl (WLAN, GPRS, vast netwerk), 
waarmee het systeem op afstand kan worden bewaakt.

c) Maaputkisto

a) Vesiputkisto b) Lämpökaivo



EMI
Flexibele oplossing  

De E-model-serie is ontworpen voor specifieke 
gebouwen, van privéwoningen tot vrijstaande 
huizen en industriële panden.

Met de Lämpöässä typen EMI en ELI heeft u 
warmte pompen voor appartementsgebouwen, 
rijtjeshuizen en vrijstaande huizen. Bedrijfsruim-
ten, openbare gebouwen en boerderijen kun-
nen ook worden verwarmd met de Lämpöässä 
Emi en EMI warmtepompen.

Het Lämpöässä Ground Energy Center is een in 
de fabriek geïnstalleerd, gebruiksklaar verwar-
mingsmodule.

UITGEBREID BESTURINGSSYSTEEM VOOR 
GROND BRON WARMTEPOMPEN
Het touchscreen en de functiesnelkoppelin-
gen van ÄssäControl-regelsystemen maken het 
gebruik van een aardwarmtepomp eenvou-
dig. Het is zelfs mogelijk om de apparatuur op 
afstand te bedienen en te bewaken via internet 
met een tablet of smartphone.

 Koeling

 Extreem hoge warm water 
productie 

 Voor woningen en gebouwen tot  800 m2

 Internet- / webregeling 

 Ingebouwde circulatiepompen

Met het ÄssäControl-regelsysteem kan de werking van het volledige geo-
thermische energiesysteem worden geregeld. Zowel voor de verwarming, 
productie van warm water voor huishoudelijk gebruik als voor koeling. 
Dankzij het touchscreen en de functiesnelkoppelingen is ÄssäControl heel 
eenvoudig te gebruiken. Het controlesysteem verzamelt historische gege-
vens en analyse van deze gegevens maakt een efficiëntere en zuinigere 
controle over het hele systeem mogelijk. Er is ook een optionele afstands-
bediening beschikbaar voor ÄssäControl (WLAN, GPRS, vast netwerk), 
waarmee het systeem op afstand kan worden bewaakt.

c) Maaputkisto

a) Vesiputkisto b) Lämpökaivo



ELI
Flexibele oplossing

De E-model-serie is ontworpen voor specifieke 
gebouwen, van privéwoningen tot vrijstaande 
huizen en industriële panden.

Met Lämpöässä typen EMI en ELI er warmte 
geleverd worden voor flatgebouwen, rijtjes-
huizen en vrijstaande huizen. Bedrijfsruimten, 
openbare gebouwen en boerderijen kunnen 
ook worden verwarmd met Lämpöässä EMI en 
ELI warmtepompen.

Het Lämpöässä Ground Energy Center is een in 
de fabriek geïnstalleerd, gebruiksklaar verwar-
mingscentrum.

UITGEBREID BESTURINGSSYSTEEM VOOR 
GROND BRON WARMTEPOMPEN
Het touchscreen en de functiesnelkoppelin-
gen van ÄssäControl-regelsystemen maken het 
gebruik van een aardwarmtepomp eenvou-
dig. Het is zelfs mogelijk om de apparatuur op 
afstand te bedienen en te bewaken via internet 
met een tablet of smartphone.

 Koeling

 Extreem hoge warm water 
productie 

 Voor gebouwen tot 1500 m2

 Internet- / webregeling

 Ingebouwde circulatiepompen

Met het ÄssäControl-regelsysteem kan de werking van het volledige geo-
thermische energiesysteem worden geregeld. Zowel voor de verwarming, 
productie van warm water voor huishoudelijk gebruik als voor koeling. 
Dankzij het touchscreen en de functiesnelkoppelingen is ÄssäControl heel 
eenvoudig te gebruiken. Het controlesysteem verzamelt historische gege-
vens en analyse van deze gegevens maakt een efficiëntere en zuinigere 
controle over het hele systeem mogelijk. Er is ook een optionele afstands-
bediening beschikbaar voor ÄssäControl (WLAN, GPRS, vast netwerk), 
waarmee het systeem op afstand kan worden bewaakt.

c) Maaputkisto

a) Vesiputkisto b) Lämpökaivo



RE
Superieure prestaties voor 
grootschalige eigendommen

Oilon RE is een bodem warmtepomp die is ont-
worpen voor grootschalige panden zoals rijtjes- 
en appartementengebouwen, openbare gebou-
wen en industriële panden.

SUPERIEURE EVI-TECHNOLOGIE
De RE presteert uitstekend en kan zelfs in uitda-
gende bedrijfsomstandigheden worden vertrouwd.

STROOMPAKKET
Deze compacte warmtepomp is ultrastil. Eenmaal 
geïnstalleerd, is deze ook gemakkelijk te onder-
houden.

ONGEKENDE CONNECTIVITEIT
Oilon RE-serie bestaat uit modules van compres-
soreenheden die variëren in capaciteit en gemak-
kelijk kunnen worden gecombineerd voor een opti-
male oplossing.

Het past ook goed bij een Oilon-opslagtank. De 
tanks en de wisselaars worden op maat gemaakt 
volgens de capaciteit en de vraag van de pomp. 

 Voorbereid voor hybride 
verwarming

 Zeer hoge temperatuur 
output

 Extreem hoge warmwater 
productie 

  Voor gebouwen tot  to 1500 m2

°C
 Internet- / webregeling 

 Superieure EVI-prestaties EVI

 Koeling



CUBE House 4 6 8 10 13

Prestatie EN 14511 0/35
Verwarmingsvermogen, kW 4,7 5,6 7,4 10,0 12,7
COP 4,3 4,4 4,6 4,8 4,8

Prestatie EN 14511 0/45
Verwarmingsvermogen, kW 4,5 5,4 7,1 9,6 12,2
COP 3,4 3,4 3,5 3,7 3,7

SCOP/ SPF 5,0 5,1 5,6 5,6 5,6

Energie efficiëntie  klasse Ruimte verwarming A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Energie efficiëntie klasse Warm water verwarming A A A A A

Water van de condensor* °C 68 68 68 68 68

Koelmiddel R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

GWP waarde 2088 2088 2088 2088 2088

Koelmiddel hoeveelheid kg 0,85 0,85 1,00 1,20 1,35

Koelmiddel hoeveelheid CO2-eq t 1,775 1,775 2,088 2,506 2,819
Elektrische aansluiting 3/N/PE 400 V 50 Hz
Zekeringen Voeding zekering type, A** 16/16 16/16 16/20 16/20 16/25

Gewicht Leeg / Gevuld met water, kg 242/430 243/431 244/432 245/433 255/443
Afmetingen Hoogte x breedte x diepte, mm*** 1910 x 600 x 630

* ΔT 5 °C, brine circuit value -1 °C

** Een kleinere zekering is voldoende als bij volledige capaciteit de ingebouwde elektrische verwarming is afgekoppeld

*** afmetingen zonder de aansluitingen. 

Het luchtdichte systeem koelsysteem bevat gefluoriseerde broeikasgassen

CUBE Inverter+ 2–9 3–12

Prestatie EN 14511 0/35
Verwarmingsvermogen, kW 2–9 3–12
COP 4,9 4,9

Prestatie EN 14511 0/45
Verwarmingsvermogen, kW 2–9 3–12
COP 3,8 3,8

SCOP/ SPF 5,4 5,4

Energie efficiëntie klasse Ruimte verwarming A+++ A+++

Energie efficiëntie klasse Warm water verwarming A+ A+

Water van de condensor* °C 67 65

Koudemiddel R-410A R-410A

GWP waarde 2088 2088

Koudemiddel hoeveelheid kg 1,2 1,2

Koudemiddel hoeveelheid CO2-eq t 2,5 2,5

Elektrische aansluiting 3/N/PE 400 V 50 Hz

Zekeringen Voeding zekering type  A** 3x16

Gewicht Leeg / watergevuld, kg 256/456
Afmetingen Hoogte x breedte x diepte, mm*** 1910x599x626
* ΔT 5 °C, brine circuit waarde -1 °C

** Een kleinere zekering is voldoende als bij volledige capaciteit de ingebouwde elektrische verwarming 

is afgekoppeld

*** afmetingen zonder de aansluitingen. 

Het luchtdichte systeem koelsysteem bevat gefluoriseere broeikasgassen

VSI 6 8 10 12 14

Prestatie EN 14511 0/35
Verwarmingsvermogen, kW 6,14 8,44 10,44 11,84 15,04
COP 5 4,96 4,84 4,77 4,75

Prestatie EN 14511 0/55
Verwarmingsvermogen, kW 5,5 7,75 9,82 10,83 14,02
COP 3,19 3,3 3,17 3,14 3,25

SCOP/ SPF 5,14 5,24 5,13 4,89 5,08

Energie efficiëntie klasse Ruimte verwarming A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Energie efficiëntie klasse  Warm water verwarming A+ A+ A+ A+ A+

Max warm water °C 60 60 60 60 60

Koelmiddel R407C R407C R407C R407C R407C

GWP waarde 1774 1774 1774 1774 1774

Koelmiddel hoeveelheid kg 1,4 1,4 1,8 1,8 1,8

Koelmiddel hoeveelheid CO2-eq t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elektrische aansluiting 3/N/PE 400 V 50 Hz
Zekeringen Voeding zekering type, A* 3 x 10 (16)  3 x 16 (20)  3 x 16 (20)  3 x 16 (20)  3 x 16 (20)

Gewicht Leeg/ Gevuld met water, kg 330 / 590 332 / 592 334 / 594 338 / 598 340 / 600
Afmetingen Hoogte x breedte x diepte, mm 1830 x 595 x 680

*Een kleinere zekering is voldoende als bij volledige capaciteit de ingebouwde elektrische verwarming is afgekoppeld

Het luchtdichte systeem koelsysteem bevat gefluoriseerde broeikasgassen.

TECHNISCHE DATA



Junior ECO 4 6 8 10 13 17 21

Prestatie EN 14511 0/35
Verwarmingsvermogen, kW 4,7 5,1 7,2 9,1 12,7 17,0 21,1
COP 4,3 4,4 4,6 4,8 4,8 4,7 4,8

Prestatie EN 14511 0/45
Verwarmingsvermogen, kW 4,5 5,4 7,1 9,6 12,2 16,2 20,1
COP 3,4 3,4 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7

SCOP/SPF 4,7 4,7 4,8 4,7 4,8 4,8
Energie efficiëntie klasse Ruimte verwarming A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Water van de condensor * °C 68 68 68 68 68 68 68

Koelmiddel R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410

GWP waarde 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088
Elektrische aansluiting 3/N/PE 400 V 50 Hz
Zekeringen Voeding zekering type, A** 16/20 16/20 16/20 16/25 16/32 20/32
Gewicht kg 126 126 128 129 140 145 150
Afmetingen Hoogte x breedte x diepte, mm*** 638 x 525 x 562
*    ΔT 5 °C, brine circuit value -1 °C

** Een kleinere zekering is voldoende als bij volledige capaciteit de ingebouwde elektrische verwarming is afgekop-

peld

*** afmetingen zonder de aansluitingen. 

ECO Inverter+ 2–9 3–12 7–25

Prestatie EN 14511 0/35
Verwarmingsvermogen, kW 2–9 3–12 7–20
COP 4,9 4,9 4,9

Prestatie EN 14511 0/45
Verwarmingsvermogen, kW 2–9 3–12 7–20
COP 3,8 3,8 3,8

SCOP/SPF 5,4 5,4 5,4

Energie efficiëntie klasse Ruimte verwarming A+++ A+++ A+++

Energie efficiëntie klasse Warm water verwarming A+ A+ A+

Water van de condensor* °C 67 65 65

Koelmiddel R-410A R-410A R-410A

GWP waarde 2088 2088 2088

Koelmiddel hoeveelheid kg 1,2 1,2 1,5

Koelmiddel hoeveelheid CO2-eq t 2,5 2,5 3,13

Elektrische aansluiting 3/N/PE 400 V 50 Hz

Zekeringen Voeding zekering type, A** 3x16 3x16 3x32
Gewicht kg 148 160
Afmetingen Hoogte x breedte x diepte, mm*** 655x525x655
*    ΔT 5 °C, brine circuit value -1 °C

** Een kleinere zekering is voldoende als bij volledige capaciteit de ingebouwde elektrische verwarming is afgekoppeld

*** afmetingen zonder de aansluitingen. 

Vmi 6 9 11 14 17

Prestatie EN 14511 0/35
Verwarmingsvermogen, kW 8,44 10,44 12,38 15,64 17,75
COP 4,96 4,84 4,97 4,88 4,84

Prestatie EN 14511 0/55
Verwarmingsvermogen, kW 7,75 9,82 11,45 14,47 16,71
COP 3,3 3,17 3,33 3,33 3,25

SCOP/ SPF 5,24 5,13 5,29 5,31 5,22

Energie efficiëntie klasse Ruimte verarming A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Energie efficiëntie klasse Warm water verwarming A+ A+ A+ A+ A+

Max warm water °C 60 60 60 60 60

koelmiddel R407C R407C R407C R407C R407C

GWP waarde 1774 1774 1774 1774 1774

Koelmiddel hoeveelheid kg 1,4 1,9 2,0 2,5 2,6

Koelmiddel hoeveelheid CO2-eq t 2,48 3,37 3,55 4,44 4,61
Elektrische aansluiting 3/N/PE 400 V 50 Hz
Zekeringen Voeding zekering type, A* 3 x 10 (16) 3 x 16 (20) 3 x 16 (20) 3 x 16 (20) 3 x 16 (20)

  Gewicht Leeg / Gevuld met water, kg 422 / 842 426 / 846 440 / 860 450 / 870 458 / 878
Afmetingen Hoogte x breedte x diepte, mm 1830 x 1020 x 700

*Een kleinere zekering is voldoende als bij volledige capaciteit de ingebouwde elektrische verwarming is afgekoppeld

Het luchtdichte systeem koelsysteem bevat gefluoriseerde broeikasgassen



Vmi 6 9 11 14 17

Prestatie EN 14511 0/35
Verwarmingsvermogen, kW 8,44 10,44 12,38 15,64 17,75
COP 4,96 4,84 4,97 4,88 4,84

Prestatie EN 14511 0/55
Verwarmingsvermogen, kW 7,75 9,82 11,45 14,47 16,71
COP 3,3 3,17 3,33 3,33 3,25

SCOP/ SPF 5,24 5,13 5,29 5,31 5,22

Energie efficiëntie klasse Ruimte verarming A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Energie efficiëntie klasse Warm water verwarming A+ A+ A+ A+ A+

Max warm water °C 60 60 60 60 60

koelmiddel R407C R407C R407C R407C R407C

GWP waarde 1774 1774 1774 1774 1774

Koelmiddel hoeveelheid kg 1,4 1,9 2,0 2,5 2,6

Koelmiddel hoeveelheid CO2-eq t 2,48 3,37 3,55 4,44 4,61
Elektrische aansluiting 3/N/PE 400 V 50 Hz
Zekeringen Voeding zekering type, A* 3 x 10 (16) 3 x 16 (20) 3 x 16 (20) 3 x 16 (20) 3 x 16 (20)

  Gewicht Leeg / Gevuld met water, kg 422 / 842 426 / 846 440 / 860 450 / 870 458 / 878
Afmetingen Hoogte x breedte x diepte, mm 1830 x 1020 x 700

*Een kleinere zekering is voldoende als bij volledige capaciteit de ingebouwde elektrische verwarming is afgekoppeld

Het luchtdichte systeem koelsysteem bevat gefluoriseerde broeikasgassen

Esi 6 9 11 14 17

Prestatie EN 14511 0/35
Verwarmingsvermogen, kW 8,44 10,44 12,38 15,64 17,75
COP 4,96 4,84 4,97 4,88 4,84

Prestatie EN 14511 0/55
Verwarmingsvermogen, kW 7,75 9,82 11,45 14,47 16,71
COP 3,3 3,17 3,33 3,33 3,25

SCOP/ SPF 5,24 5,13 5,29 5,31 5,22

Energie efficiëntie klasse Ruimte verwarming A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Max verwarming water °C 60 60 60 60 60

Koelmiddel R407C R407C R407C R407C R407C

GWP waarde 1774 1774 1774 1774 1774

Koelmiddel hoeveelheid kg 1,4 1,9 2,0 2,5 2,6

Koelmiddel hoeveelheid CO2-eq t 2,48 3,37 3,55 4,44 4,61
Elektrische aansluiting 3/N/PE 400 V 50 Hz
Zekeringen Voeding zekering type, A** 3 x 10 (16) 3 x 16 (20) 3 x 16 (20) 3 x 16 (20) 3 x 16 (20)

Gewicht Leeg / Gevuld met water, kg 174 178 192 202 210
Afmetingen Hoogte x breedte x diepte, mm*** 1450 x 595 x 680

* Een kleinere zekering is voldoende als bij volledige capaciteit de ingebouwde elektrische verwarming is afgekoppeld

Het luchtdichte systeem koelsysteem bevat gefluoriseerde broeikasgassen

Emi 22 22P 28 28P 43 43P

Prestatie EN 14511 0/35
Verwarmingsvermogen, kW 22,42 22,42 29,52 29,52 46,19 46,19
COP 4,49 4,49 4,56 4,56 4,50 4,50

Prestatie EN 14511 0/55
Verwarmingsvermogen, kW 20,71 20,71 26,75 26,75 42,83 42,83
COP 3,16 3,16 3,10 3,10 3,22 3,22

SCOP/ SPF 4,98 4,98 5,09 5,09 5,06 5,06

Energie efficiëntie klasse Ruimte verwarming A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Max verwarming water °C 60 60 60 60 60 60

Koelmiddel R407C R407C R407C R407C R407C R407C

GWP waarde 1774 1774 1774 1774 1774 1774

Koelmiddel hoeveelheid kg 4,9 4,7 5,0 4,8 5,9 5,7

Koelmiddel hoeveelheid CO2-eq t 8,69 8,34 8,87 8,52 10,47 10,11
Elektrische aansluiting 3/N/PE 400 V 50 Hz
Zekeringen Voeding zekering type, A  3 x 25  3 x 25  3 x 25  3 x 25 3 x 50 3 x 50

Gewicht kg 395 387 395 387 420 412
Afmetingen Hoogte x breedte x diepte, mm 1450 x 920 x 680

Het luchtdichte systeem koelsysteem bevat gefluoriseerde broeikasgassen

Eli 60 60P 90 90P

Prestatie EN 14511 0/35
Verwarmingsvermogen, kW 60,69 60,69 91,03 91,03
COP 4,64 4,64 4,51 4,51

Prestatie EN 14511 0/55
Verwarmingsvermogen, kW 58,13 58,13 86,24 86,24
COP 3,08 3,08 3,05 3,05

SCOP/ SPF 5,05 5,05 - -

Energie efficiënte klasse Ruimte verwarming A+++ A+++ - -

Max verwarming water °C 60 60 60 60

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A

GWP waarde 2088 2088 2088 2088

Koelmiddel hoeveelheid kg 8,7 8,5 10,0 9,8
Koelmiddel hoeveelheid CO2-eq t 18,17 17,75 20,88 20,46
Elektrische aansluiting 3/N/PE 400 V 50 Hz
Zekeringen Voeding zekering type, A 3 x 63 3 x 63 3 x 100 3 x 100

Gewicht kg 515 505 605 595
Afemtingen Hoogte x breedte x diepte, mm 1450 x 1200 x 680

Het luchtdichte systeem koelsysteem bevat gefluoriseerde broeikasgassen
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Prestatie EN 14511 0/35 Verwarmingsvermogen, kW 27,6 27,7 32,3 36,5 41,5 47,7 55,2 55,4 64,6 73,0 83,0 95,4

COP 4,9 4,4 4,8 4,7 4,8 4,8 4,9 4,4 4,8 4,7 4,8 4,8

Prestatie EN 14511 0/60
Verwarmingsvermogen, kW 28,1 24,4 33,9 38,1 42,5 49,1 56,2 48,8 67,8 76,2 85,0 98,2

SCOP (EN 14825)
5,4 4,8 5,4 5,3 5,4 5,4 5,4 4,8 5,4 5,3 5,4 5,4

SPF
5,6 4,8 5,6 5,5 5,6 5,6 5,6 4,8 5,6 5,5 5,6 5,6

Brine circuit ΔT 3 °C: ont-
werpdebiet brine circuit m3/h 6,18 6,54 7,64 8,54 9,76 11,22 12,36 13,08 15,28 17,08 19,52 22,45

Brine circuit ΔT 5 °C: min. 
toegestaan debiet m3/h 3,71 3,92 4,59 5,12 5,86 6,73 7,42 7,85 9,17 10,25 11,71 13,47

Energie efficiëntie klasse* Ruimte verwarming (2016) A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Ruimte verwarming (2019) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Water van de condensor Max °C 68 75 68 68 68 68 68 75 68 68 68 68

Koelmiddel R-410A R-134a R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-134a R-410A R-410A R-410A R-410A

GWP waarde 2088 1430 2088 2088 2088 2088 2088 1430 2088 2088 2088 2088

Elektrische aansluiting 3x400 V

Zekeringen Voeding zekering type, A 3x32 3x25 3x32 3x40 3x40 3x40 3x50 3x50 3x63 3x63 3x63 3x80

Gewicht kg 280 510

Afmetingen Hoogte x breedte x diepte, 
mm** 930x970x710 1830x970x710

Aansluitingen

Condensor aansluitingen, 
ISO 228 buitendraad G 1¼

Verdamper aansluiten, G 1¼ G 2

* Van toepassing op units tot 70kW BO/W35
** Afmetingen zonder aansluitingen
*** 400V compressor+ condensor pomp+ brine pomp+ regeltechniek+ standaard circulatie pompen

Met correct gedimensioneerde circulatiepompen behaalt u de beste 
KW’s en COP’s.

De circulatiepompen dienen geselecteerd te worden conform het ont-
worpen afgiftesysteem.

Neem indien nodig contact met ons op voor meer technische informatie.



BUFFERVATEN

Beschikbare buffervaten:

Buffer tanks met losse isolatie met en zonder spiralen Volume 200 - 2000 l 
Verschillende spiraal maten verkrijgbaar, LK35 - LK120
Roestvrij stalen drinkwater tanks met en zonder elektrische verwarming. 
Vierkante en ronde modellen beschikbaar.
Superheat buffer tanks met gescheiden lagen.

Meer technische informatie over onze buffer tanks kunt u vinden in onze buffer tank 
brochure of vraag uw leverancier.



www.oilon.com

OILON SELECTION TOOL
Oilon Selection Tool vereenvoudigt het kiezen van het juiste product en 
optionele accessoires uit ons uitgebreide productassortiment. Met de 
gebruiksvriendelijke software kunt u snelle selecties en geavanceerde sys-
teemberekeningen maken. Met de Oilon Selection Tool heeft u toegang tot 
een uitgebreide reeks productinformatie en berekeningsresultaten en kunt 
u gedetailleerde technische specificaties opstellen.

De Oilon Selection Tool kan worden gedownload van www.oilon.com/oilon-
selection-tool en kan lokaal op uw Windows-, Mac- of Linux-computer wor-
den geïnstalleerd.

NEEM CONTACT MET ONS OP
We werken samen met een netwerk van opgeleide dealers en onderhouds-
bedrijven, wiens expertise u zal helpen om de beste verwarmingsoplossing 
voor u te vinden.
Vraag een offerte aan of zoek uw dichtstbijzijnde dealer op www.oilon.com/
oilon-dealers.
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