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MER EKONOMISK UPPVÄRMNING 
OCH BOENDEKOMFORT

Sparsammare
Lönsammaste 

uppvärmningsalternativet.

Lättare
Praktiskt och bekväm 

uppvärmning för hela familjen 
var som helst och när som helst.

 Nästan gratis kyla från borrbrun

 Hög produktion av varmt bruksvatten

 Passar till även stora 400-m2 hus

Wi-Fi-styrning

 Extremt hög värmeproduktion °C
Tyst

Välj en markvärmelösning som kommer att ta 
hand om sparsammare uppvärmning för dig un-
der alla årstider. Tack vare vår årtiondes erfarenhet 
och skandinaviska sakkunskap har vi lyckats att 
skapa ett nytt, lättare sätt att hantera uppvärm-
ning. 

Kontrollera och justera uppvärmningen var som 
helst med en app som du kan ladda ned till din 
smartmobil.

NYHET!CUBE
Med intelligent EasyAce kontroll

Levereras med en trådlös pekskärm 

Lätt bostadsekologi 
till en ny nivå! 

Smartare
Värmesystemet anpassar 

sig till dina behov och 
bekvämare boendekomfort.
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 • Kan levereras nyckelfärdigt genom våra återförsäljare  • Femårig garanti 
• Ta nytta utav hushållsavdraget i beskattningen (varierar mellan regioner) • Fråga efter finansiering 

Många olika sätt att använda 
• Detaljerade inställningar även för den noggrannaste uppvärmaren
• Tydliga och mångsidiga kalenderfunktioner för både varmvatten- och utrymmesuppvärmning 
   med ett knapptryck 
• Meddela systemet när du planerar att resa. Systemet ser till att temperaturen är precis 
   på rätta nivån när du återvänder hem.
• Lätt översyn utav värmepumpens elförbrukning och värmeeffekt
• Mångsidiga fjärrstyrningsfunktioner för värmepumpsexperter
• Ladda ned kontrollappen till din smartmobil

HÖGSTA KVALITET I 
ETT KOMPAKT PAKET

När det gäller varmvatten- och utrym-
mesuppvärmning så är Oilon CUBE en 
kompakt liten jätte till ett förmånligt pris. 
Tack vare den nästan 200-liters hållbara 
vattentanken i rostfritt stål är mängden 
varmt vatten på en utmärkt nivå. CUBE 
passar lätt till exempel i ett grovkök.

Tekniska data 6 8 10 13

Prestanda (EN 14511 0/35)
Värmeeffekt, kW 5,6 7,4 10,0 12,7

Styrmetoder:  
Mobilenhet,
trådlös pekskärm som
levereras med ma-
skinen
  
Inbyggd Wi-Fi, 
trådlös anslutning som 
standard

Anpassas till rums-
temperaturstyrning 
(tillägsutrustning)

Verkningsgrad (COP) 4,4 4,6 4,8 4,8

Prestanda (EN 14511 0/45)
Värmeeffekt, kW 5,4 7,1 9,6 12,2
Verkningsgrad (COP) 3,4 3,5 3,7 3,7

SCOP/SPF, EN 14825 (0/35) 5,1 5,6 5,6 5,6
SCOP/SPF, EN 14825 (0/55) 3,9 4,0 4,2 4,2
SPF, tappvarmvatten (köldbärare +3) 3,3 3,3 3,3 3,3
SPF, tappvarmvatten (köldbärare –3) 3,1 3,1 3,1 3,1

Energieffektivitetsklassificering Utrymmesuppvärmning A++ A++ A+++ A+++

Energieffektivitetsklassificering Uppvärmning av bruksvatten A A A A

Vatten från kondensorn °C 68 68 68 68

Köldmedium R-410A R-410A R-410A R-410A

GWP-värde 2 088 2 088 2 088 2 088

Mängd av köldmedium kg 0,65 0,90 1,10 1,25 

Mängd av köldmedium CO2-ekv t 1,357 1,879 2,297 2,610 

Strömanslutning 3/N/PE 400 V 50 Hz

Säkringar Strömkällans säkringsstorlek, A* 16 16/20 16/20 16/25

Vikt Tom/fylld med vatten, kg 243/431 244/432 245/433 255/443
Yttermått Höjd x bredd x djup, mm** 1 910 x 600 x 630
*    Den mindre av dessa två säkringsvärden gäller vid full effekt i anläggningar där värmepumpen (kompressorn) och elpatronen inte är påslagna samtidigt. 
** Mått utan modellspecifika röranslutningar.


