
Vannkjølere og varmepumper med stor kapasitet

     Oilon ChillHeat

Optimal kjøling og  
oppvarming

Scancool



Prisgunstig, miljøvennlig energi med 
varmepumper

Lav-temperatur spillvarme inneholder verdifull energi

Samfunnet, industrien og energiproduksjonen genererer enorme meng-
der spillvarme som ikke kan benyttes på grunn av lav temperatur. Imidler-
tid kan denne spillvarmen gjenvinnes ved bruk av varmepumper med høy 
virkningsgrad som produserer varm luft eller varmt vann for oppvarming 
av hus og varmt tappevann, samt i industrielle prosesser. Det kan også 
selges og kanaliseres inn i fjernvarmenettet. Et mangfold av muligheter!
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Besparelser ved bergvarme

Når det gjelder generelle kostnader er bergvarme mye mer økonomisk enn de fleste andre 
varmeløsninger. Kombinert med et lukket vannvarme system, er bergvarme egnet for både 
nybygg og ved renovering. Desto større behov for varmeenergi, desto større er fordelen 
som kan oppnås fra fri energi som er lagret i bakken. 

En lønnsom investering

En varmepumpe er en investering med kort nedbetalingstid. Årlig energibesparelse kan nå 
opp til 80%, det samme gjelder for utslipp av CO

2
.

Bredt utvalg og god kvalitetssikring

Vår ChillHeat katalog tilbyr et bredt spekter av optimaliserte løsninger til en rekke app-
likasjoner som presenteres på neste side. Alle våre ChillHeat produkter blir designet og 
produsert i Hollola og Kokkola i Finland. På begge disse stedene gjennomføres tester av 
varmepumpene før levering til kunde.

Oppvarming og kjøling – made in Finland

Oilon er et finsk familieeid firma som ble grunnlagt i 1961. Oilon har mer enn 50 års erfaring 
med generering av varme for private boliger samt store boligbygg, fjernvarmenett og for en 
rekke industrielle prosesser. Oilon Scancool har nesten 30 års erfaring med høykapasitets 
varmepumper og kjøleløsninger. Oilon er internasjonalt kjent som en forløper når det gjel-
der løsninger innen oppvarming og kjøling. Oilon tilbyr et omfattende servicenettverk som 
garanterer et langt og kostnadseffektivt liv for produktene.



Kombinert varme- og kjølesystem
ChillHeat varmepumper kan brukes for oppvarming 
og kjøling samtidig uten noe ekstra utstyr involvert. 
Verdifull varme genereres som et biprodukt av kjø-
leprosessen. Den typiske COP på disse applikasjone-
ne er på mellom 5 og 6. 

Gjenvunnet spillvarme ved kjøleanlegg 
(ammoniakk, HFC, CO2)
ChillHeat varmepumper bruker gjenvunnet spillvarme 
ved kjøleanlegg for å generere varmtvann, slik erstat-
tes verdifull primærenergi. Den typiske COP på disse 
applikasjonene er på mellom 4 og 6.

Varmegjenvinning fra avløpsvann
ChillHeat varmepumper kan brukes til gjenvinning av 
spillvarme fra kommunalt eller industrielt spillvann.
Denne varmen kan brukes for fremstilling av varmt-
vann til bruk i industrielle prosesser eller for salg og 
kanalisering inn i fjernvarmenettet. Den typiske COP 
på disse applikasjonene er på mellom 3 og 5.

Bergvarme
Bergvarme er gratis solenergi lagret i bakken. 
ChillHeat varmepumper kan utnytte denne energien 
til oppvarming, og erstatter dermed dyre eksterne 
varmekilder. 

Varmegjenvinning fra røykgass
Røykgass fra kraftverk og sentralvarmeanlegg  kan 
brukes med ChillHeat varmepumper. Utvunnet varme 
kan f.eks. kanaliseres inn i fjernvarmenettet, forbe-
dre effektiviteten i anlegget og øke den totale varme-
effekten. Den typiske COP på disse applikasjonene er 
på mellom 4 og 5.

Varmegjenvinning fra industrielle 
prosesser (fordampere, kjøletårn, 
tørketromler)
I industrien blir mye spillvarme sluppet ut i miljøet 
grunnet vanskelig varmegjenvinning forbundet med 
lave temperaturer. ChillHeat varmepumper kan utnyt-
te disse varmekildene og produsere verdifull energi 
for industrielle prosesser eller for salg. Den typiske 
COP på disse applikasjonene er på mellom 4 og 6.

Varmeutvinning fra uteluft
Sammen med en tørrkjøler, kan ChillHeat produktene 
bruke uteluften som varmekilde. Denne gratis varme-
kilden kan blant annet brukes til oppvarming av rom 
og varmtvann. Den typiske COP på disse applikas-
jonene er på mellom 3 og 4.

Vannkjøling
ChillHeat produkter har en energieffektiv kjøleløsning 
for air condition, kjøling av datarom og i industrielle 
prosesser.
 

Kjølesystemer
ChillHeat produkter kan gi energieffektiv kjøling til 
industrielle applikasjoner, skøytebaner eller super-
markeder.

Høyest temperatur i generert varme gjennom hele 
kapasitetsområde. En hetgassveksler kan benytte en 
del av den genererte varmeenergien for å øke tempe-
raturen ytterligere.

Høyeste temperatur

COP= ytelseskoeffisient (virkningsgrad)
COPc= ytelseskoeffisient kjøling



ChillHeat RE P S

Oppvarmingskapasitet, EN 14511 0/35 120 - 420 kW 150 - 380 kW
90 - 820 kW 

400 - 1600 kW D-version
Maksimal oppvarmingstemperatur

Minimum kjøletemperatur

63 °C

-15 °C

80 °C

-40 °C

67 °C / 80 °C (HT)

-20 °C
ChillHeat produkter egnet for ulike applikasjoner

Kombinert kjøling og oppvarming

Varmegjenvinning på kjøleanlegg

Varmegjenvinning fra spillvann

Bergvarme *

Varmegjenvinning fra røykgass

Varmegjenvinning fra uteluft

Varmegjenvinning fra industrielle prosesser

Vannkjøle applikasjoner

Kjølesystemer

 Utmerket

  God

  Begrenset

*  I krevende omgivelser

Oilon ChillHeat produkter
 
En av de underliggende ideene i utformingen av Oilon’s ChillHeat produktserie har vært å bruke èn maskin for både 
kjøling og oppvarming. Som et resultat av dette er alle ChillHeat produkter godt egnet for oppvarming og kjøling, 
enten som dedikerte kjølings-/oppvarmingsløsninger eller som en kombinert løsning.

Produktserien har optimale produkter for industrielle applikasjoner, hoteller, kontorbygg og skoler, samt andre appli-
kasjoner som f.eks. gjenvinning av spillvarme, bergvarme, air condition eller kjøling av lagerbygg.

Alle ChillHeat produktene er kompakte, pålitelige og enkle i bruk. Merkevaren ChillHeat garanterer høy energieffekti-
vitet. Vi oppnår dette ved kun å bruke komponenter med høyeste kvalitet samt å ha en kompetent R&D avdeling, og 
grundige tester.

Det er mulig å koble flere ChillHeat varmepumper parallellt for å oppnå enda høyere kapasitet på oppvarming eller 
kjøling. Automatisering er en viktig funksjon i alle våre ChillHeat produkter. Et allsidig automatiseringssystem gir ener-
gieffektiv og enkel ChillHeat drift.

For ytterligere informasjon vedr. våre ChillHeat produkter, se tabellen nedenfor. 



Oilon ChillHeat  
RE120 - RE420

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

ChillHeat produkt RE210 RE330 RE420

Antall kompressorer, kompressor type 2 scroll 4 scroll 4 scroll
Antall kjølevæskekretser 1 2 2
Dimensjoner Høyde mm 2060 2060 2060

Bredde mm 1560 2720 2720
Dybde mm 890 890 890

Kjølevæske R410A R410A R410A
Varmeeffekt, bergvarme (kW) EN 14511 0/35 °C 211 334 423
COP EN 14511 0/35 °C 4.4 3.9 4.4
Varmeeffekt, fjernvarmenett  (kW) 1 18/8 °C, 40/55 °C 252 426 544
COP 18/8 °C, 40/55 °C 3.6 3.6 4.1
Kjøleeffekt, air condition (kW) 2 12/7 °C, 36/42 °C 193 291 385
COPc 2 12/7 °C, 36/42 °C 3.5 2.9 3.5
Sikringer A,  3/N/PE 400 V 50 Hz 3x200A 3x400A 3x400A
Vekt kg 1700 2400 2600

Store boligbygg 10000-20000 m²

Oilon ChillHeat RE varmepumper er best egnet for 
oppvarming og kjøling av store boligbygg og industri-
anlegg.

Til vår RE serie bruker vi scrollkompressorer fra de mest 
kjente og pålitelige produsentene.

1) Ytelse med underkjøler

2) Ytelse uten underkjøler, parallelle kjølevæskekretser   COPc=ytelseskoeffisient kjøling

Bruk av denne tabellen til estimering av oppvarmings- eller kjøleytelse under andre driftsforhold er ikke tillatt. 

Ta kontakt med produsenten for spesifikasjoner vedr. din applikasjon. Oilon Scancool Oy kan endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Kombinert kjøling og oppvarming

Varmegjenvinning fra uteluft

Vannkjøle applikasjoner

Bergvarme

Høyeste temperatur 63 °C

P serie varmepumper kan 

påmonteres ekstra lydisolering.



Oilon ChillHeat 
P150 - P380

Oilon Chill Heat P varmepumper genererer varmtvann svært effektivt 
opp til 80 °C selv når du ikke kjører på full kapasitet. 

En kulminasjon etter mange års forskning og utviklingsarbeid har 
gitt energieffektive og pålitelige stempelkompressorer som holder 
drifts- og vedlikeholdskostnadene lave. 

Alle P serie varmepumper bruker R134a kjølevæske som standard. 
For spesialtilpassede løsninger kan annen type kjølevæske spesifi-
seres.

Store boligbygg 5000-15000m²

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

ChillHeat produkt P150 P220 P300 P380

Antall kompressorer, kompressor type 2, stempel 3, stempel 4, stempel 5, stempel
Antall kjølevæskekretser 1 1 2 1
Dimensjoner, uten deksel og ekstra ben Høyde mm 2060 2060 2060 2060

Bredde mm 1560 2720 2720 3880
Dybde mm 890 890 890 890

Kjølevæske R134a R134a R134a R134a
Varmeeffekt, bergvarme (kW) EN 14511 0/35 °C 150 226 301 380
COP EN 14511 0/35 °C 4.2 4.2 4.15 4.1
Varmeeffekt, fjernvarmenett  (kW) 1 18/8 °C, 40/55 °C 189 283 415 472
COP 18/8 °C, 40/55 °C 3.7 3.7 4.0 3.7
Varmeeffekt, fjernvarmenett med høy temperatur  (kW)  1 18/8 °C, 55/75 °C 152 229 341 381
COP 18/8 °C, 55/75 °C 2.7 2.7 2.9 2.7
Kjøleeffekt, air condition (kW) 2 12/7 °C, 36/42 °C 146 220 293 365
COPc 2 12/7 °C, 36/42 °C 3.3 3.3 3.3 3.3
Sikringer A,  3/N/PE 400 V 50 Hz 3x200A 3x250A 3x315A 3x400A
Vekt kg 1600 1800 2600 3100

1) Ytelse med underkjøler

2) Ytelse uten underkjøler, parallelle kjølevæskekretser.   COPc= ytelseskoeffisient kjøling

Spesifiserte temperaturer er fordamper og kondensator linje inn og linje ut temperatur.

Bruk av denne tabellen til estimering av oppvarmings- eller kjøleytelse under andre driftsforhold er ikke tillatt. 

Ta kontakt med produsenten for spesifikasjoner vedr. din applikasjon. Oilon Scancool Oy kan endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Kombinert kjøling og oppvarming

Varmegjenvinning fra kjøleanlegg 
(ammoniakk, HFC, CO

2
)

Varmegjenvinning fra industrielle prosesser
(fordampere, kjøletårn, tørketromler)

Varmegjenvinning fra spillvann

Høyeste temperatur 80 °C

P serie varmepumper kan 

påmonteres ekstra lydisolering.



Oilon ChillHeat 
S180 – S540

Store boligbygg 5000-25000m2

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

ChillHeat produkt S180 S280 S380 S490 S540

Antall kompressorer, kompressor type 1 skrue 1 skrue 1 skrue 1 skrue 1 skrue
Antall kjølevæskekretser 1 1 1 1 1
Dimensjoner, uten deksel og ekstra ben Høyde mm 2060 2060 2060 2060 2060

Bredde  mm 2720 2720 2720 3880 3880
Dybde mm 890 890 890 890 890

Kjølevæske R134a R134a R134a R134a 134A
Varmeeffekt, bergvarme (kW) EN 14511 0/35 °C 180 280 380 493 542
COP EN 14511 0/35 °C 4.3 4.3 4.4 4.5 4.2
Varmeeffekt, fjernvarmenett  (kW) 1 18/8 °C, 40/55 °C 228 358 480 630 689
COP 18/8 °C, 40/55 °C 3.6 3.7 3.8 3.9 3.7
Varmeeffekt, fjernvarmenett med høy temperatur  (kW) 1 18/8 °C, 50/65 °C 213 342 447 590 645
COP 18/8 °C, 50/65 °C 2.8 2.8 2.9 3.0 2.8
Kjøleeffekt, air condition (kW) 2 12/7 °C, 36/42 °C 173 270 367 481 518
COPc 2 12/7 °C, 36/42 °C 3.5 4.6 4.6 4.8 4.5
Sikringer A,  3/N/PE 400 V 50 Hz 3x200A 3x250A 3x315A 3x500A 3x500A
Vekt kg 2300 2900 3600 4000 4100

1) Ytelse med underkjøler

2) Ytelse uten underkjøler, parallelle kjølevæskekretser  COPc= ytelseskoeffisient kjøling

Spesifiserte temperaturer er fordamper og kondensator linje inn og linje ut temperatur.

Bruk av denne tabellen til estimering av oppvarmings- eller kjøleytelse under andre driftsforhold er ikke tillatt. 

Ta kontakt med produsenten for spesifikasjoner vedr. din applikasjon. Oilon Scancool Oy kan endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Varmegjenvinning fra kjøleanlegg  
(ammoniakk, HFC, CO

2
)

Varmegjenvinning fra røykgasser

Kjølesystemer

Varmegjenvinning fra industrielle prosesser
(fordampere, kjøletårn, tørketromler)

Høyeste temperatur 67 °C, med HT tilvalg 80 °C

Oilon ChillHeat S varmepumper genererer effektivt 
varmtvann opp til 67 °C. Er maskinen utstyrt med et 
HT alternativ kan den generere varmtvann opp til 80 °C.
S serien er utstyrt med energieffektive skruekompres-
sorer.  

Alle S serie varmepumper bruker 134a kjølevæske som 
standard. For spesialtilpassede løsninger kan annen 
type kjølevæske spesifiseres.

S serie varmepumper kan 

påmonteres ekstra lydisolering.



ChillHeat produkter og tilleggsutstyr

Oilon ChillHeat produktene er kompakte, men likevel enkle å vedlikeholde. Varmepumpenes allsidighet kan 
utvides ytterligere med valgfritt tilleggsutstyr, dette gjør at varmepumpene blir egnet for et bredt spekter av ulike 
applikasjoner. Med samme designspråk som varmepumpen kan tilleggsmoduler brukes for å utstyre varmepump-
en med ekstra pumpe og ventiler, eller konvertere for bruk til varmegjenvinning fra spillvann eller kjølesystem-
er.  

Følgende alternativer kan spesifiseres av kunden, eller de kan inkluderes i vårt anbud i prosjekteringsfasen.

• En ekstra oppvarming, kjøling og /eller jordingskrets. Modulen er utstyrt 
med alle nødvendige pumper, ventiler og buffertanker samt elektrisk kon-
troll og sikkerhetsutstyr.

• Frikjøler kan brukes for kjøling ved hjelp av kald uteluft.
• En frekvensomformer kan brukes for raskere og mer nøyaktige just-

eringer.
• Ekstra måleinstrumenter kan brukes til å måle og vise varmeeffekt 

og COP i enheten.
• Lydisolasjon.
• En hetgassveksler kan brukes for fremstilling av varmt tappe-

vann.
• Alternativ for spillvann. Varmepumpen leveres med fordamp-

er som kan åpnes for rengjøring.
• NH3-HR opsjonen tillater varmegjenvinning fra kondens-

eringen fra ammoniakk kjøleaggregater.
• En ekstra kjølekrets kan benyttes f.eks. for å konver-

tere en enkelt krets til å kjøre to uavhengige kjøle-
kretser.

I tillegg kan vi bruke andre tekniske løsninger, 
f.eks. Economizer eller alternativer for høy  
temperatur slik at enheten svarer til kundens 
spesifikasjoner.



Et allsidig automatiseringssystem muliggjør energieffektiv og enkel betjening av ChillHeat funksjonen som genererer 
både oppvarming og kjøling, enten separat eller samtidig. 

Automatiseringssystemet i våre ChillHeat produkter legger grunnlaget for høyeffektiv drift og utmerket brukervennlighet.
Brukervennlighet og høy kvalitet kombinert med en tilpasningsdyktig algoritme garanterer våre kunder problemfri drift 
og fullt utbytte av sin investering.

Våre automatiseringsløsninger tilbyr allsidige muligheter for kommunikasjon mellom ulike automatiseringssystemer.  
Vi støtter de vanligste protokoller som Modbus, Profibus og Profinet, blant andre.

Muligheten for å overvåke og programmere utstyret sikrer problemfri drift og kostnadseffektiv service og support,  
samt enkel implementering av fremtidige prosessendringer.

Automatisering 
– en viktig del av energieffektiviseringen

MEDIUM
- Grafisk grensesnitt som er enkelt i bruk, og en 
 programmerbar og pålitelig styring for å kontrollere flere 
 ChillHeat enheter
- Modbus, Profibus, og Profinet protokoller tilgjengelig
- Fjernovervåking og programmering

AVANSERT
- For kontroll av industrielle prosesser
- Industriell PC og pålitelig programmerbar styring gir klare 
 prosesser og allsidige alternativer for prosesskontroll
- Modbus, Profibus, og Profinet protokoller tilgjengelig
- Fjernovervåking og programmering
- Prosesslogging muliggjør omfattende rapportering og trend-
 overvåking

Alternativer for atomatisering i ChillHeat serien:

ENKEL
- Kostnadseffektiv grunnleggende kontrollenhet med 
 Modbus tilkobling
- Fjernovervåking
- Egnet for kontroll og overvåking av enkle ChillHeat enheter

Medium brukergrensesnitt

Avansert brukergrensesnitt



Alternativer for atomatisering i ChillHeat serien:

ENKEL
- Kostnadseffektiv grunnleggende kontrollenhet med 
 Modbus tilkobling
- Fjernovervåking
- Egnet for kontroll og overvåking av enkle ChillHeat enheter

Kuldeteknologi har vært, og vil fortsette å være under kontinuerlig endringspress. Nye 
kjølemedier kommer inn i markedet hvert år grunnet stadig strengere miljølovgivning. Dette 
medfører nødvendige endringer i tekniske komponenter og den generelle utformingen av 
anleggene. 

Vi utfører intens forskning og utviklingsarbeid, og samarbeider aktivt med våre leverandører 
for å sikre energieffektiv utnyttelse av produktene under de mest krevende forhold. Dette 
gjør vi samtidig som vi tar i betraktning fremtidens miljøkrav.

På vårt test laboratorium i Kokkola tester vi ulike kombinasjoner av kjølemedier og kompo-
nenter under ulike typer driftsforhold. Dette for å kunne tilby våre kunder den beste løsnin-
gen for deres behov.

På søken etter den beste løsningen for ulike driftsforhold tas flere viktige faktorer med i 
betraktningen:

• Nødvendig kapasitet
• Driftssikkerhet
• Justeringsmuligheter
• Minimum dellast
• Energieffektivitet
• Nødvendig gulvplass
• Støynivå
• Konkurransedyktige priser

Gjennom kontinuerlig forskning og utvikling kan vi tilby våre kunder best mulig utstyr 
tilpasset deres spesifikke behov.

Kvalitetssikring og produktutvikling

Vi er kjent for høy kvalitet og driftssikkerhet i tillegg til at vi tilbyr omfattende vedlikehold av 
våre produkter. 
Før produktene leveres kunde gjennomgår de et bredt spekter av tester under de samme 
driftsforhold de forventes å prestere under. Dette sikrer pålitelig drift og optimal ytelse.
Grundig testing reduserer også tiden som kreves for å installere og sette opp systemet, det-
te gir full utnyttelse av systemet så raskt som mulig.

Varmepumpe virksomheten utvikler seg raskt så testing er et viktig verktøy når det gjelder 
forskning og utvikling. Det gir oss raske og kostnadseffektive måter å teste datasimulerte 
løsninger og å vurdere kompabilitet til nye komponenter i ulike systemer. Vi forsker konti-
nuerlig etter mer energieffektive, økonomiske og miljøvennlige løsninger for å tilfredsstille 
våre kunders behov.

Samarbeid, forskning og utvikling



Oslo/ Sandvika  Tel: 67 52 21 21
Bergen   Tel: 55 95 06 00
Moss   Tel: 69 20 54 90
www.sgp.no


