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Edullista ja ympäristöystävällistä
energiaa lämpöpumpulla

Matalalämpöinen hukkaenergia sisältää arvokasta energiaa

Yhdyskunnissa, teollisuudessa ja energiantuotannossa syntyy valtavia määriä 
haaleata hukkalämpöä, jota ei voida suoraan käyttää hyödyksi sen matalan 
lämpötilatason takia. Tämä hukkalämpö saadaan talteen lämpöpumpulla, jon-
ka avulla voidaan tuottaa hyvällä hyötysuhteella kuumaa vettä tai ilmaa. Näin 
tuotettua energiaa voidaan hyödyntää joko kiinteistön ja käyttöveden lämmi-
tyksessä, teollisuuden prosesseissa tai myydä ulos kaukolämpöverkkoon. Mah-
dollisuuksia on paljon.

Kannattava investointi

Lämpöpumppu on investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin. Vuosi-
tasolla voidaan saavuttaa jopa 80 prosentin säästöt energiakustannuksista ja 
vähentää saman verran myös hiilidioksidipäästöjä!

Kattava kotimainen mallisto ja laadun varmistus

ChillHeat-malliston laaja tuotevalikoima tarjoaa optimoituja tuotteita lukui-
siin eri sovelluksiin, joihin voit tutustua seuraavalla sivulla.  Kaikki ChillHe-
at-tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Tehtailla on testipenkit, 
jotka mahdollistavat ChillHeat-malliston lämpöpumppujen testaamisen halu-
tuissa toimintapisteissä ennen tuotteen toimitusta asiakkaalle.

Lämpöä ja kylmää Suomesta

Oilon on suomalainen, vuonna 1961 perustettu energia- ja ympäristöteknologi-
an perheyritys. Oilonilla on yli 50 vuoden kokemus lämpötuotannosta pientaloi-
hin, isoihin kiinteistöihin, kaukolämpöverkkoihin sekä laajasti eri teollisuuspro-
sessien tarpeisiin, sekä lähes 30 vuoden kokemus teollisuuden suuritehoisista 
kylmä- ja lämpöpumppuratkaisuista. Tänä päivänä Oilon tunnetaan kansain-
välisesti sekä lämpö- että kylmäalan edelläkävijänä. Oilonilla on myös katta-
vat huoltopalvelut sekä laaja huoltoverkosto, jotka takaavat tuotteille pitkän 
ja kustannustehokkaan elinkaaren.



3

Yhdistetty jäähdytys ja lämmitys

ChillHeat-lämpöpumpulla voidaan tuottaa samanaikai-
sesti sekä jäähdytystä että lämmitystä, yhdellä ja samalla 
koneella. Näin arvokasta lämpöä syntyy lähes ilmaiseksi 
jäähdytyksen sivutuotteena. COP tyypillisesti 5-6.

Kylmälaitoksen lämmöntalteenotto 
(ammoniakki, HFC, CO2)

ChillHeat-lämpöpumppujen avulla voidaan ottaa talteen 
kylmälaitoksessa syntyvä hukkalämpö tekemällä siitä kuu-
maa vettä korvaamaan kallista primaarienergiaa.  COP tyy-
pillisesti 4-6.

Jäteveden lämmöntalteenotto

ChillHeat-lämpöpumppujen avulla voidaan ottaa talteen 
kunnallisen tai teollisen jäteveden sisältämä energia. Täs-
tä hukkaenergiasta voidaan tuottaa kuumaa vettä yrityksen 
omiin tarpeisiin tai kaukolämpöä myytäväksi kaukolämpö-
verkkoon. COP tyypillisesti 3-5.

Maalämpö

Ilmaista aurinkoenergiaa on varastoituneena maaperääm-
me. Tästä energiasta voidaan ChillHeat-lämpöpumppujen 
avulla tuottaa lämpöenergiaa korvaamaan kallista osto-
energiaa. COP tyypillisesti 3-4.

Savukaasujen lämmöntalteenotto

Voimalaitos- tai lämpökattiloiden savukaasuista voidaan 
ottaa lämpöä talteen ChillHeat-lämpöpumppujen avulla. 
Talteen otetusta lämmöstä voidaan tuottaa vaikka kau-
kolämpöä, jolloin saadaan parannettua energialaitoksen 
tehokkuutta ja lisää lämpötehoa. COP tyypillisesti 4-6.

Prosessilämpöjen talteenotto (haihduttimet, 
jäähdytystornit, kuivaimet)

Teollisuudessa isoja määriä lämpöä johdetaan usein ympä-
ristöön, koska sen talteenotto on vaikeaa matalan lämpöti-
latason vuoksi. Näistä energialähteistä voidaan ChillHeat-
lämpöpumppujen avulla tuottaa arvokasta lämpöenergiaa 
omiin tarpeisiin tai myytäväksi. COP tyypillisesti 4-6.

Ulkoilmasta lämpöä

Ulkoilman sisältämää energiaa voidaan käyttää ChillHeat-
lämpöpumppujen lämmönlähteenä erillisen ulos asennet-
tavan nestejäähdyttimen avulla. Ilmaista energiaa käyttä-
en voidaan esimerkiksi lämmittää tiloja ja tuottaa kuumaa 
vettä. COP tyypillisesti 3-4.

Vedenjäähdytyssovellukset

ChillHeat-tuotteiden avulla voidaan tuottaa rakennusten 
ilmastoinnin, serverikeskusten ja teollisuusprosessien 
jäähdytys energiatehokkaasti. 

Pakkaslämpötilasovellukset

ChillHeat-tuotteiden avulla voidaan tuottaa teollisuuden, 
jääratojen tai markettien tarpeisiin jäähdytystä pakkasläm-
pötiloissa energiatehokkaasti. 

Tuotetun energian korkein lämpötila koko lämpöteholla. 
Lisäksi tulistinoptiolla voidaan pieni osa kokonaisenergi-
asta hyödyntää korkeampi lämpötilaisen energian tuot-
tamiseen.  

Korkein lämpötila

COP= lämpökerroin
COPc= kylmäkerroin



ChillHeat RE P S

Lämpöteho EN 14511 0/35 210 - 420 kW 30 - 450 kW 180 - 2000 kW

Tuotetun lämmön maks. lt *

Tuotetun jäähdytyksen min. lt *

62 °C

-15 °C

120 °C

-20 °C

85 °C

-15 °C
ChillHeat-tuotteiden teknistaloudellinen soveltuvuus eri sovelluksiin

Yhdistetty jäähdytys ja lämmitys

Kylmälaitoksen lämmöntalteenotto

Jäteveden lämmöntalteenotto

Maalämpö **

Savukaasujen talteenotto

Ulkoilmasta lämpöä

Prosessilämpöjen talteenotto

Vedenjäähdytyssovellukset

Pakkaslämpötilasovellukset

 Erinomainen

  Hyvä

  Rajoitettu

*  Tuotetun lämmön maksimi lämpötila tai tuotetun jäähdytyksen minimi lämpötila riippuvat mitoitusolosuhteista.

**  Vaativissa olosuhteissa

Oilon ChillHeat-tuotteet
 
Oilon ChillHeat -tuoteperheen suunnittelussa on yhtenä perusajatuksena ollut kylmän ja lämmön tuottaminen yhdel-
lä ja samalla koneella. ChillHeat-tuotteet soveltuvatkin hyvin lämmön ja kylmän tuotantoon yhdessä tai erikseen.

Tuoteperheestä löytyy optimituote teollisuuteen, hotelleihin, toimistorakennuksiin tai kouluihin ja eri sovelluksiin kuten
jätelämmön hyödyntämiseen, maalämmölle, ilmastointiin tai kylmävarastojen jäähdytykseen.

Kaikki ChillHeat-malliston laitteet ovat ulkomitoiltaan kompaktin kokoisia, varmatoimisia sekä helppokäyttöisiä.
ChillHeat-tuotemerkki on tae erityisen energiatehokkaasta tuotteesta. Energiatehokkuus perustuu tinkimättömiin 
komponenttivalintoihin sekä osaavaan tuotekehitykseen lukuisine testitunteineen. ChillHeat-lämpöpumppuja voidaan 
kytkeä rinnan, jolloin saavutetaan vielä suuritehoisempi joustavasti toimiva kokonaisuus. Tuotteiden monipuolinen 
automatiikka mahdollistaa energiatehokkaan ja helppokäyttöisen ChillHeat-toiminnon.

Alla olevassa taulukosta löydät tietoa eri ChillHeat-tuotteista ja niiden ominaisuuksista. Alhaisilla höyrystimen läm-
pötiloilla lähtevän veden maksimilämpötila kohteen olosuhteissa on hyvä tarkistaa tarjousvaiheessa.



ChillHeat-tuotteet ja lisäoptiot
Oilon ChillHeat -tuotteet ovat ulkomitoiltaan kompaktin kokoisia. Laitteiden huollettavuudesta ei kuitenkaan ole tin-
gitty. Vakiotoimitus sisältää kiinteän ohjauspaneelin ChillHeat automaatiolla sekä Modbus RTU väyläliitännän. Moni-
puolisuutta lisäävät useat optiot, joilla saadaan sama tuote soveltumaan moniin eri sovelluksiin. Samaa designia 
noudattavilla laajennusmoduuleilla saadaan lisättyä perustuotteen yhteyteen pumppu- ja venttiiliryhmiä.

Optiot, jotka valitaan joko asiakkaan toiveesta tai jotka sisällytämme tuotteisiimme perustuen tarjousvaiheen esi-
suunnitteluun.

Lisäoptiot:

Suuri kapasiteettiset lämmönvaihtimet
 - Olosuhteisiin optimoidut lämmönvaihtimet takaavat hyvän suori-
tuskyvyn kustannustehokkaasti.

Alijäähdytin
 - Parantaa lämpöpumpun suorituskykyä lähes kaikissa olosuhteissa.

Ekonomaiseri
 - S-sarjan lämpöpumppuihin saatava lisävaruste, joka parantaa läm-
pöpumpun suorituskykyä.

Lisäjäähdytys & nesteruiskutus
 - Erittäin vaativiin olosuhteisiin vaadittu lisävaruste S-sarjalle.

Taajuusmuuttaja
 -  S- ja P-sarjan lämpöpumppuihin saatava lisävaruste, jolla mah-
dollistetaan portaaton säätö.

Energiamittaus
 - Energiamittaus, jonka avulla voidaan mitata lämpöpumpun tuot-
tama lämpöenergia tai jäähdytysenergia.

Sähkömittaus
 - Lisävaruste, jonka avulla voidaan mitata lämpöpumpun kuluttama 
sähköteho ja -energia.

Vaihtoehtoiset väyläliityntätavat
 - Modbuksen lisäksi lisävarusteena saa väyläliityntämahdollisuuden 
väylille: Modbus TCP, Profibus, Profinet, Bacnet.

Kaasunvalvonta
 - Kaasunvalvontalaite, joka havaitsee mahdolliset kylmäainevuodot.



Oilon ChillHeat  
RE 210 - RE 420

TEKNISET TIEDOT

RE 210 RE 330 RE 420

Kompressori, tyyppi ja lukumäärä scroll, 2 scroll, 3 scroll, 4
Kylmäainepiirien lkm 1 2 2
Mitat, ilman laitesuojaa ja lisäjalkoja Korkeus mm 2091 2091 2091

Pituus mm 1571 2723 2723
Leveys mm 911 911 911

Kylmäaine R410A R410A R410A

Sulakekoko * A,  3/N/PE 400 V 50 Hz 3x200A 3x400A 3x400A
Paino kg 1600 1800 2000

Isot kiinteistöt 

Oilon ChillHeat RE -lämpöpumput ovat parhaimmillaan suu-
rien kiinteistöjen sekä teollisuuden lämmityksessä ja jäähdy-
tyksessä. 

RE-sarjan tuotteissa käytämme ainoastaan tunnetuimpien ja 
luotettavimpien kompressorivalmistajien scroll-kompressoreja.

ChillHeat tuotteiden suorituskykyarvot eri olosuhteissa saat laskettua Oilon Selection Tool valintaohjelman avulla.

*) Sulakekoko mitoitettu vaativimmassa olosuhteessa. Pyydä tarkistusmitoitus toimittajalta.  

Lopulliset tekniset tiedot antaa valmistaja. Oilon pidättää oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Yhdistetty jäähdytys ja lämmitys

Ulkoilmasta lämpöä

Vedenjäähdytyssovellukset

Maalämpö

Korkein lämpötila 62 °C



Oilon ChillHeat 
P 30 - P 450

Oilon ChillHeat P -lämpöpumput tuottavat jopa 120 asteista vet-
tä korkealla hyötysuhteella myös erittäin alhaisilla osatehoilla. 

Kymmenien vuosien kehityksen tuloksena syntyneet energiate-
hokkaat mäntäkompressorit vastaavat P-sarjalaisten varmasta 
toiminnasta sekä alhaisista käyttö- ja huoltokustannuksista. 

Isot kiinteistöt

TEKNISET TIEDOT

P 30 P 60 P 100 P 150 P 220

Kompressori, tyyppi ja lukumäärä mäntä, 1 mäntä, 2 mäntä, 2 mäntä, 2 mäntä, 3

Kylmäainepiirien lkm 1 1 1 1 2
Mitat, ilman laitesuojaa ja lisäjalkoja * Korkeus mm 1300 2091 2091 2091 2091

Pituus mm 1080 1571 1571 1571 2723
Leveys mm 740 911 911 911 911

Kylmäaine R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

Sulakekoko ** A,  3/N/PE 400 V 50 Hz 3x63A 3x125A 3x160A 3x200A 3x400A
Paino kg 530 1000 1200 1600 2300

ChillHeat tuotteiden suorituskykyarvot eri olosuhteissa saat laskettua Oilon Selection Tool valintaohjelman avulla.

*)  Mitat ilman taajuusmuuttajaa.

**) Sulakekoko mitoitettu vaativimmassa olosuhteessa. Pyydä tarkistusmitoitus toimittajalta.  

Lopulliset tekniset tiedot antaa valmistaja. Oilon pidättää oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Yhdistetty jäähdytys ja lämmitys

Kylmälaitoksen lämmöntalteenotto
(ammoniakki, HFC, CO

2
)

Prosessilämpöjen talteenotto
(haihduttimet, jäähdytystornit, kuivaimet)

Jäteveden lämmöntalteenotto

Korkein lämpötila 120 °C



TEKNISET TIEDOT

P 300 P 380 P 450

Kompressori, tyyppi ja lukumäärä mäntä, 4 mäntä, 5 mäntä, 6
Kylmäainepiirien lkm 2 2 2
Mitat, ilman laitesuojaa ja lisäjalkoja * Korkeus mm 2091 2091 2091

Pituus mm 2723 3866 3866
Leveys mm 911 911 911

Kylmäaine R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

Sulakekoko ** A,  3/N/PE 400 V 50 Hz 3x630A 3x800A 3x800A
Paino kg 2600 3100 3700

ChillHeat tuotteiden suorituskykyarvot eri olosuhteissa saat laskettua Oilon Selection Tool valintaohjelman avulla.

*)  Mitat ilman taajuusmuuttajaa.

**) Sulakekoko mitoitettu vaativimmassa olosuhteessa. Pyydä tarkistusmitoitus toimittajalta.    

Lopulliset tekniset tiedot antaa valmistaja. Oilon pidättää oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta



Oilon ChillHeat
S 180 – S 490

Isot kiinteistöt 

TEKNISET TIEDOT

S 180 S 280 S 380 S 490

Kompressori, tyyppi ja lukumäärä ruuvi, 1 ruuvi, 1 ruuvi, 1 ruuvi, 1
Kylmäainepiirien lkm 1 1 1 1
Mitat, ilman laitesuojaa ja lisäjalkoja* Korkeus mm 2091 2091 2091 2091

Pituus mm 2723 2723 2723 2723
Leveys mm 911 911 911 911

Kylmäaine R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

Sulakekoko ** A,  3/N/PE 400 V 50 Hz 3x250A 3x355A 3x400A 3x500A
Paino kg 2300 2900 3600 4000

ChillHeat tuotteiden suorituskykyarvot eri olosuhteissa saat laskettua Oilon Selection Tool valintaohjelman avulla.

*) Mitat ilman taajuusmuuttajaa. 

**) Sulakekoko mitoitettu vaativimmassa olosuhteessa. Pyydä tarkistusmitoitus toimittajalta.  

Lopulliset tekniset tiedot antaa valmistaja. Oilon pidättää oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Kylmälaitoksen lämmöntalteenotto 
(ammoniakki, HFC, CO

2
)

Savukaasujen lämmöntalteenotto

Pakkaslämpötilasovellukset

Prosessilämpöjen talteenotto
(haihduttimet, jäähdytystornit, kuivaimet)

Korkein lämpötila 85 °C

Oilon ChillHeat S -lämpöpumput tuottavat hyvällä  
hyötysuhteella maksimissaan 85 asteista vettä.  

S-sarjan tuotteissa käytetään energiatehokkaita ja koetusti 
luotettavia, kompakteja ruuvikompressoreja. 



TEKNISET TIEDOT

S 600 S 800 S 1000 S 1200 S 1500 S 2000

Kompressori, tyyppi ja lukumäärä ruuvi, 2 ruuvi, 2 ruuvi, 2 ruuvi,2 ruuvi, 2 ruuvi,2
Kylmäainepiirien lkm 2 2 2 2 2 2
Mitat, ilman laitesuojaa ja lisäjalkoja* Korkeus mm 1900 1900 2100 2100 2190 2190

Pituus mm 4700 4700 4700 4700 5500 5500
Leveys mm 1000 1000 1150 1150 1600 1600

Kylmäaine R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

Sulakekoko ** A,  3/N/PE 400 V 50 Hz 2x3x400A 2x3x400A 2x3x630A 2x3x630A 2x3x800A 2x3x1000A
Paino kg 3200 4000 4500 5300 6500 7500

ChillHeat tuotteiden suorituskykyarvot eri olosuhteissa saat laskettua Oilon Selection Tool valintaohjelman avulla.

*) Mitat ilman taajuusmuuttajaa.

**) Sulakekoko mitoitettu vaativimmassa olosuhteessa. Pyydä tarkistusmitoitus toimittajalta.  

Lopulliset tekniset tiedot antaa valmistaja. Oilon pidättää oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Oilon ChillHeat  
S 600 - S 2000

Isot kiinteistöt 

Kylmälaitoksen lämmöntalteenotto 
(ammoniakki, HFC, CO

2
)

Savukaasujen lämmöntalteenotto

Pakkaslämpötilasovellukset

Prosessilämpöjen talteenotto
(haihduttimet, jäähdytystornit, kuivaimet)

Korkein lämpötila 85 °C

Oilon ChillHeat S -lämpöpumput tuottavat hyvällä hyöty-
suhteella maksimissaan 85 asteista vettä.  

S-sarjan tuotteissa käytetään energiatehokkaita ja koe-
tusti luotettavia, kompakteja ruuvikompressoreja. 



Automatiikan monipuolisuus mahdollistaa energiatehokkaan ja helppokäyttöisen ChillHeat-toiminnon. ChillHeat-toi-
minto  mahdollistaa optimaalisen kylmän- ja lämmöntuotannon erikseen tai yhtäaikaisesti. 

ChillHeat-tuotteiden automaation avulla luodaan kokonaisjärjestelmälle edellytykset toimia mahdollisimman korkealla hyötysuh-
teella ja käytettävyydellä.  Helppokäyttöisyys ja korkea laatu yhdistettynä pitkälle vietyyn ja adaptiiviseen ohjausalgoritmiin takaa-
vat huolettoman operoinnin sekä täyden hyödyn investoinneille.  Automaatioratkaisut tarjoavat hyvät ja monipuoliset yhteydet 
eri automaatiojärjestelmien välillä. Yleisimmät tuetut kenttäväylät ovat mm. Modbus, Profibus, BACnet, Profinet.  Etävalvonta- ja 
etäohjelmointimahdollisuus takaavat huolettoman käytön, kustannustehokkaan huolto- ja tukitoiminnot sekä helpottavat proses-
simuutoksien toteuttamista tulevaisuudessa.

Automatiikka - tärkeä osa energiatehokkuutta

ChillHeat (vakiona ChillHeat-koneissa)
• Selkeä ja helppokäyttöinen graafinen käyttöliittymä, jolla ohjataan yhtä 
tai useampaa ChillHeat lämpöpumppua.
 - Ohjaus tuotetun kylmän ja/tai kuuman liuoksen lämpötilan mukaan.
 - Lisäksi muun muassa jäähdytys ja/tai lämmityspuolen
 liuoskiertopumppujen ohjaus.
• Modbus RTU väyläliitäntä vakiona, optiona valittavissa Modbus TCP, Pro-
fibus, BACnet ja Profinet väyläliitynnät.
• Etävalvontamahdollisuus.

ChillHeat TotalAutomation  (tilattava erikseen)
• Erillinen automaatiokeskus, jolla on mahdollista ohjata koko kylmän ja/tai 
lämmöntuotantojärjestelmää.
• Räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.
• Modbus väyläliitäntä vakiona, optiona valittavissa Profibus, Modbus TCP, 
BACnet ja Profinet väyläliitynnät.
• Etävalvonta- ja etäohjelmointimahdollisuus.
• Laajat prosessitietojen keräysmahdollisuudet antavat monipuoliset rapor-
toinnit ja erinomaiset trendiseurannat.

ChillHeat GlobalMonitor (kysy lisää myyjiltämme) 
• Yhden tai useamman ChillHeat lämpöpumpun tai koko järjestelmän 
toiminnan seuranta etänä.
• Asiakkaan tulee järjestää internet yhteys kaapelilla tai mobiiliyhteydellä.
• Monipuoliset ja visuaaliset raportoinnit sekä kattavat trendiseurannat.
• Käytön tuki ja optimointi etäpalveluna ympäri maailman sijaitseviin koh-
teisiin.
• Korkea käyttöaste, huoltokustannusten ja seisokkien minimointi.

TEKNISET TIEDOT

S 600 S 800 S 1000 S 1200 S 1500 S 2000

Kompressori, tyyppi ja lukumäärä ruuvi, 2 ruuvi, 2 ruuvi, 2 ruuvi,2 ruuvi, 2 ruuvi,2
Kylmäainepiirien lkm 2 2 2 2 2 2
Mitat, ilman laitesuojaa ja lisäjalkoja* Korkeus mm 1900 1900 2100 2100 2190 2190

Pituus mm 4700 4700 4700 4700 5500 5500
Leveys mm 1000 1000 1150 1150 1600 1600

Kylmäaine R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

R134a 
R513A 
R450A 

R1234ze

Sulakekoko ** A,  3/N/PE 400 V 50 Hz 2x3x400A 2x3x400A 2x3x630A 2x3x630A 2x3x800A 2x3x1000A
Paino kg 3200 4000 4500 5300 6500 7500



Oilon Scancool Oy
Yrittäjäntie 6, 67100 KOKKOLA
Puh. +358 (0)207 281 868
info@oilon.com, www.oilon.com 
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Oilon Oy  
Metsä-Pietilänkatu 1, 15800 Lahti
PL 5, 15801 Lahti
Puh. (03) 85 761, info@oilon.com
www.oilon.com

Tuotekehitystä ja yhteistyötä

Kylmätekniikka on ollut ja tulee myös tulevaisuudessa olemaan kovien muutospai-
neiden alla. Uusia kylmäaineita tulee markkinoille tiukentuneiden ympäristönormi-
en vaatimuksista, jotka johtavat muutostarpeisiin laitteiden teknisissä komponen-
teissa ja laitteiden kokonaisuuden suunnittelussa. 

Oilonilla tehdään intensiivisesti tuotekehitystä ja aktiivista yhteistyötä kylmäaine- ja 
komponenttitoimittajien kanssa, jotta pystymme vastaamaan tuotteidemme kyvys-
tä toimia energiatehokkaasti vaativissakin lämpötilaolosuhteissa täyttäen samalla 
tulevaisuuden normit. 

Kokkolan tehtaalla sekä Lahden uusiutuvan energian tutkimuskeskuksessa tes-
taamme moderneilla testauslaitoksilla eri konfiguraatio-, kylmäaine- ja komponent-
tivaihtoehtoja sekä näistä muodostuvia eri laitekokonaisuuksia monissa eri toimin-
taolosuhteissa voidaksemme tarjota parhaat tuotteet eri tarpeisiin.

Paras valinta eri toimintaolosuhteisiin saavutetaan ottamalla huomioon seuraavat 
ominaisuudet
• vaadittava kapasiteetti
• luotettavuus
• säädettävyys
• tarvittava minimiosakuorma
• energiatehokkuus
• tilantarve
• äänitaso
• kilpailukykyinen hinta.

Jatkuva kehitys, oppiminen sekä lukuisat pitkäaikaiset referenssimme takaavat sen, 
että pystymme tarjoamaan asiakkaille parhaat mahdolliset laitteistot eri olosuh-
teisiin ja sovelluksiin.

Laadunvarmistus ja tuotekehitys

Oilon on tunnettu tuotteittensa sekä kokonaisjärjestelmätoimitustensa korkeasta 
laadusta, toimintavarmuudesta sekä kattavista huoltopalveluistaan. Ennen asia-
kastoimitusta suoritamme täyden mittakaavan testipenkillä monipuoliset mittauk-
set samoissa olosuhteissa kuin missä laitteistoa tullaan jatkossa käyttämään. Näin 
varmistamme tuotteittemme luotettavan toiminnan ja optimaalisen suorituskyvyn 
erilaisissa olosuhteissa. Samalla huolellinen testaus minimoi laitteiden asennukseen 
ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa, ja asiakkaamme saa investoinnistaan mahdolli-
simman nopeasti täyden hyödyn.

Voimakkaasti kehittyvällä lämpöpumppualalla testipenkki on meille tärkeä väline 
myös tuotekehityksessä. Sen ansiosta meillä on kustannustehokas ja nopea mah-
dollisuus testata simulointimallien pohjalta kehitettyjä ratkaisuja ja uusien kom-
ponenttien soveltuvuutta eri järjestelmiin. Kehitämme jatkuvasti yhä energiatehok-
kaampia, edullisempia sekä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja asiakkaittemme 
tarpeisiin.


