ECO Inverter 7-25 UUTUUS!
EasyAce-älyohjauksella

Ketterä ratkaisu myös lämmitysremonteissa
Runsas lämpimän käyttöveden tuotto
Erittäin korkea lämmöntuotto

°C

Wi-Fi-ohjaus

SÄÄSTELIÄSTÄ LÄMPÖÄ
TARKASTI TARPEEN MUKAAN

Sisäänrakennettu sähkökeskus

Valitse maalämpö, joka huolehtii puolestasi edullisesta lämmöstä kaikkina vuodenaikoina. ECO Inverter EasyAce hyödyntää modernia Inverter-teknologiaa, joten se mukautuu
hyvin joustavasti kotisi lämmitystarpeisiin. Säästät energiaa ja
ympäristöä.

Hiljainen
Mukana langaton kosketusnäyttö
Lähes ilmainen viilennys porakaivosta

Vuosikymmenten kokemuksen ja kotimaisen ammattitaidon tuloksena syntynyt uusi tapa ohjata lämmitystä varmistaa suurimman säästön lämmityskuluissa, vaivattomammin kuin koskaan.
Lämmityksen seuraaminen onnistuu mistä vain – helposti myös
älypuhelimeesi ladattavalla sovelluksella.

Helppous ja ekologisuus
uudelle tasolle!

Helpompi

Edullisempi

Älykkäämpi

Vaivatonta lämmittämistä kodin
jokaiselta jäseneltä, mistä vain.

Taloudellisin
lämmitysmuoto.

Lämmitys sopeutuu tarpeisiisi ja
luo asumismukavuutta.

www.oilonlampoassa.fi

MODERNISTI MUKAUTUVA
KOMPAKTI VOIMANPESÄ
Kotimainen ECO Inverter EasyAce maalämpöpumppu on
turvallinen ja viisas valinta kun haluat parasta mukautumiskykyä ja suurinta säästöä. Tämä varmistuu modernilla
inverterteknologiallamme, jossa lämpöpumppu ohjautuu
tarkasti lämmitystarpeesi mukaisesti.
ECO Inverter on käsittämättömän pienikokoinen voimanpesä, joka kytketään erilliseen varaajaan ja lämmönlähteeseen
siististi takaa. Se sopii lähes mihin vain ja on erittäin helppo liikuttaa. Hiljainen käynti on varmistettu tiivillä kotelolla.

Tekniset tiedot
Suorituskyky EN 14511 0/35

7–25
Lämmitysteho, kW

7–25

Lämpökerroin (COP)
Suorituskyky EN 14511 0/45

4,8

Lämmitysteho, kW

7–25

Lämpökerroin (COP)

3,7

SCOP/SPF

5,4

Energiatehokkuusluokitus

Tilalämmitys

Energiatehokkuusluokitus

Käyttöveden lämmitys

Vesi lauhduttimelta

°C

Ohjaustavat: Mobiililaite tai laitteen langaton kosketusnäyttö
Sisäänrakennettu WiFi, langaton yhteys vakiona
Valmius huonelämpöohjaukselle (vaatii erillisen anturin)
Valmius 6 kW:n sähkövastuksen ohjaukseen (vastuksen syöttö ulkopuolelta)

A+++
A+
68

Kylmäaine

R-410A

GWP-arvo

2088

Kylmäainemäärä

kg

1,8

Kylmäainemäärä
Sähköliitäntä

CO2-ekviv. t

Sulakkeet

Sulakekoko, A*

3x25

Paino

kg

136

Mitat

Korkeus x leveys x syvyys, mm**

3,8
3/N/PE 400 V 50 Hz

655x525x562

* Ilman kompressorin ja sähkövastuksen yhteiskäyttöä.
** Mitat ilman mallikohtaisia putkiliitäntöjä.

Monta tapaa käyttää
• Säästöjen hiominen onnistuu tarkimmaltakin lämmittäjältä.
• Selkeät ja monipuoliset lämmityksen- ja käyttöveden kalenteritoiminnot napin painalluksella.
• Kerro lämmitykselle, kun lähdet matkalle. Se huolehtii, että lämpötila on palatessa toiveesi mukainen.
• Näet helposti lämpöpumpun reaaliaikaisen energiankulutuksen ja lämmöntuotannon.
• Kattavat etähallintaominaisuudet maalämpöammattilaisille.
• Lataa sovellus mobiililaitteellesi.

www.oilonlampoassa.fi
• Mahdollisuus avaimet käteen -kokonaispalveluun jälleenmyyjiemme kautta
• 5 vuoden laitetakuu • Hyödynnä kotitalousvähennys • Kysy rahoitusta

