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Felhasználóknak, Üzemeltetőknek 

 

Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! 

 

Ezt a kezelési útmutatót a GREENCOM GLOBAL Zrt, a berendezés gyártója dolgozta 

ki. 
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BEVEZETŐ 

 

A GREENCOM GLOBAL Zrt megköszönni, hogy Ön ezt a terméket választotta!  

 

A PERUN® HCI. JPA-01/B és JPA-01/C Folyadékforgatásos Hőszivattyúk megfelelnek 

- A műszaki követelményeket meghatározó és a gépi berendezések megfelelőségét előíró 

EMC Directíve 2004/108/EC  

- Az elektromos berendezések műszaki követelményeit meghatározó és az elektromos 

berendezések megfelelőségét előíró Low Voltage Directive 2006/95/EC 

- Az elektromágneses kompatibilitás követelményeit előíró Machinery Directive 2006/42/EC 

rendeletekben meghatározott előírásoknak 

 

1.  A PERUN® HCI. Folyadékforgatásos Hőszivattyú  leírása és alkalmazása 

 

1.1. A  PERUN® HCI. JPA-01/B és JPA-01/C  berendezések 

 

Berendezés felépítése:  - 1.) keret, talp, 

                                        -2.) a hőszivattyú műanyag, szigetelt háza, 

                                        -3.) a folyadékforgatásos kazán, 

                                        -4.) a folyadékforgatásos kazán és az elektromotor összekapcsolása, 

                                        -5.) aszinkron elektromotor 
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1.2 Leírás 

 

A PERUN® HCI. Folyadékforgatásos Hőszivattyú, mint Hőenergia termelő berendezés a 

„kavitáció“ fizikai jelenség létrehozásával hőenergiát állít elő. A termék egyaránt alkalmas a 

különböző objektumok fűtésére és a használati meleg-víz készítésére. 

 

A PERUN® HCI. Folyadékforgatásos Hőszivattyú részei: 

• Folyadékforgatásos kazán 

 

Két részből áll: 

 

� Kazánház – húzott acélcsőből készül, a belső felülete sima,  

� Hengerpalást – húzott alumínium tömbből készül. Rugalmas tulajdonságainak 

köszönhetően csökkenti a fizikai folyamat káros hatásait.  

• Elektromotor – biztosítja a forgatási energiát. 

• Vezérlő elektronikai egység 

Működése biztosítja a „kavitáció” szabályozott és irányított menetét, a hőenergia folyamatos 

előállítását, az elektromotor védelmét, véd a „kavitáció” destruktív szintjének elérése és a 

túlmelegedés ellen.  

 • Illesztő egység 

 Működése biztosítja a fizikai folyamat létrejöttéhez szükséges állandó nyomást.  

 

1.3. Alkalmazás 

 

A berendezés kivételes rugalmassággal rendelkezik, minden esetben az ügyfele 

követelményeinek megfelelően történik a gyártása és a beszerelése. 

Használható minden olyan objektumnál, ahol nem kívánatos a szénnel, fával, gázzal vagy 

árammal történő fűtés, és eddig a fűtés radiátoros, padló- vagy falfűtésű központi 

fűtésrendszeren keresztül történt. 
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Alkalmazási területek: 

 

� Objektumok fűtése: 

 

• Családi házak, 

• Sorházak, Társasházak,  

• Gyermekés szociális intézmények,  

• Hétvégi nyaralók,  

• Fóliák, Üvegházak,  

• Szállodák, 

• Fitnesz-és Wellnessközpontok, úszómedencék, 

• Közösségi házak, Torna-és sportcsarnokok,  

• Iskolák 

• Hivatalok, Adminisztrációs épületek,  

• Gyártóüzemek, műhelyek, 

 

 

� Használati Melegvíz előállítása 

 

2. A PERUN®  HCI. Folyadékforgatásos Hőszivattyúk elektromos beszerelésének és 

csatlakoztatásának előírásai 

 

2.1 A PERUN® HCI. Folyadékforgatásos Hőszivattyú működtetése 

 

• A kezelési útmutató a termék fontos részét képezi, szükséges átadni azt a 

felhasználónak. 

• A használati és kezelési útmutatót el kell tenni és figyelmesen elolvasni, mivel minden 

üzembe helyezéssel, használattal és karbantartással kapcsolatos figyelmeztetés fontos 

biztonsági információkat tartalmaz. 

• A berendezés kibontását követően ellenőrizze a szállítmány teljességét. 

• Ellenőrizze, hogy a berendezés típusa megfelel-e a kért típusnak és használatnak. 
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• A berendezés minden telepítésére tervet kell kidolgozni! 

• A telepítést csak a GREENCOM GLOBAL Zrt jogosult és szakképzett alkalmazottjai, 

vagy az arra jogosult szerződött partnerei végezhetik el. 

• A beállítást és üzembe helyezést a GREENCOM GLOBAL Zrt jogosult és szakképzett 

alkalmazottjai, vagy az arra jogosult szerződött partnerei segítségével lehet elvégezni 

az érvényben lévő szabványokkal összhangban. A helytelen üzembe helyezés, sérülést vagy 

kárt okozhat, amiért a gyártó nem vállal felelősséget. 

• A karbantartást csak a RICHTER Zrt jogosult és szakképzett alkalmazottjai, vagy az arra 

jogosult szerződött partnerei végezhetik. 

A PERUN® HCI. Folyadékforgatásos Hőszivattyúkat csak rendeltetésszerűen szabad 

használni. Bármilyen más jellegű használat céltalan és veszélyes használatnak minősül. 

• A helyes működés, biztonság és hosszú távú működtetés érdekében rendszeresen, 

legalább évente egyszer ellenőriztesse a berendezést a szállítójával. 

• A berendezés kezelő nélküli, azonban a turbinatömítés technológiájára való 

tekintettel szükséges szemrevételezéssel ellenőrizni, hogy a tömítéseken nem szivárog-e 

a víz. 

• Fűtőszezonon kívül a Hőenergia termelő berendezés hosszabb szüneteltetését 

(leállítását) követően üzemeltetési okokból szükséges legalább havonta egyszer 5 percre 

beindítani a hőturbinát. 

• Az üzembe helyezés, használat és karbantartás közben, az érvényben lévő műszaki 

jellegű előírások, szabványok és az ebben a kézikönyvben leírt utasítások figyelmen kívül 

hagyása miatt előforduló hibák esetén a gyártó nem vállal semmiféle szerződési vagy 

szerződésen túli felelősséget az okozott károkért és a termékre vonatkozó garancia 

megszűnik. 

• A PERUN® HCI. Folyadékforgatásos Hőszivattyúkban  használt közeg a víz. A más 

összetételű anyagok használatából származó károkért a gyártó nem vállal felelősséget. 

 

2.2. A PERUN® HCI. Folyadékforgatásos Hőszivattyú elektromos beszerelése 

 

• A berendezés csatlakoztatásának meg kell felelnie az érvényes előírásoknak, 

szabványoknak és a kezelési útmutatónak. 
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• A bekötési séma, a szabályozó és az ExoCompact szabályozó egység (a típus a projekttől 

függ) használati útmutatója szintén a projekt dokumentáció részét képezik. 

• A frekvenciaváltók bekötéséhez árnyékolt kábel használata szükséges. 

• Az elektromotorok bekötésének és biztosításának meg kell felelnie az elektromotor 

címkeértékeknek. 

• A kezelőegység – frekvenciaváltó kezelési útmutatója nem része ennek a kézikönyvnek, 

hanem az adott berendezésekkel együtt kerül szállításra. 

• A berendezés elektromos hálózatba való bekötéséhez szükséges a helyi áramszolgáltató 

engedélye, melyet a felhasználónak még a berendezés megvásárlása előtt kell beszereznie. 

• A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen személyi vagy tárgyi sérülésért, melyet 

a helytelen, szabványoknak nem megfelelő elektromos beszerelés okozott. 

• Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat megfelel-e az előírt/a berendezés táblázatában 

szereplő fázishálózatnak és teljesítmény értékeknek. 

• A PERUN® HCI. JPA-01/B és JPA-01/C Folyadékforgatásos Hőszivattyúk bekötésekor 

nem használható adapter a tápfeszültség biztosítására, sem elosztó vagy hosszabbító. 

• A PERUN® HCI. JPA-01/B és JPA-01/C Folyadékforgatásos Hőszivattyúk 

frekvenciaváltójának beállítását követően a felhasználónak szigorúan tilos beavatkozni és 

módosítani a paramétereket 

 

3. A berendezés kezelése 

 

A PERUN®  HCI. JPA-01/B és JPA-01/C Folyadékforgatásos Hőszivattyúk kezelőjét 

a GREENCOM GLOBAL Zrt jogosult alkalmazottja vagy az  arra jogosult szerződött 

partnere írásban betanítja a zavartalan működtetésre (üzembe helyezés, működtetés 

befejezése, általános karbantartás) 

 

4. Berendezés telepítése és üzembe helyezése 

 

• A PERUN® HCI. Folyadékforgatásos Hőszivattyúk üzembe helyezését csak a 

GREENCOM GLOBAL Zrt jogosult alkalmazottjai vagy az arra jogosult szerződött partnerei 

végezhetik el a projekt dokumentáció szerint. 
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• Az üzembe helyezést a biztosított technológiai sémák, érvényben lévő jogi előírások 

alapján és a műszaki szabványok betartása mellett szükséges elvégezni. 

• A berendezés beszerelésekor biztosítani kell a rendes működéshez szükséges teret, ami 

legalább 2x3 m terület. A PERUN® HCI. Folyadékforgatásos Hőszivattyúk  

működtetésekor szükséges biztosítani az elegendő szellőztetést. 

• A berendezés beszerelése előtt megrendelő köteles biztosítani a megfelelő áramellátást (~3; 

400V; 50Hz; 9≥16,5A vagy 40≥69,4A). 

• A berendezés beszerelése előtt biztosítani kell a folyamatos vízellátást a vízhálózatból 

vagy más forrásból a víz azonos paramétereinek megtartása mellett. A víznyomásnak 

bemenetkor legalább 0,5 bar-nak kell lennie. 

• A PERUN® HCI. Folyadékforgatásos Hőszivattyúk projekt dokumentációnak megfelelő 

beszerelésének befejezését követően a rendszert a GREENCOM GLOBAL Zrt. jogosult 

alkalmazottja vagy az arra jogosult szerződött partnere közvetlenül a helyszínen leteszteli – 

az MSz EN szabványnak megfelelő fűtőpróba. 

• Amennyiben a felhasználó a PERUN® HCI. Folyadékforgatásos Hőszivattyú rendszer 

működtetése során eltérést észlel az eredeti állapothoz képest, kötelessége kikapcsolni a 

Folyadékforgatásos Hőszivattyút és értesíteni a GREENCOM GLOBAL Zrt jogosult 

alkalmazottjait vagy az arra jogosult szerződött partnereit. 

• Kerülje a szakszerűtlen beavatkozásokat, ne kísérelje meg a berendezés javítását. 

• A fenti utasítások mellőzésével Ön átvállalja a felelősséget és a garancia megszűnik! 

• A PERUN® HCI. Folyadékforgatásos Hőszivattyúkat vízszintes felületre kell szerelni és 

nem kerülhetnek olyan környezetbe, ahol a hőmérséklet 0 °C alá csökken. A berendezést ne 

tegye ki az időjárás hatásainak. 

A PERUN® HCI. JPA-01/B és JPA-01/C Folyadékforgatásos Hőszivattyúk beszerelését 

követően a felhasználó kap egy beszerelési jegyzőkönyvet, garancialevelet és szervizkönyvet. 

 

5. Mérés és szabályozás 

 

A mérési és szabályozási modul az alábbi alaprészeket tartalmazó programot foglalja 

magában: 

• PERUN® HCI. Folyadékforgatásos Hőszivattyú elsődleges kapcsolási körének irányítása 

• Központi fűtési kör irányítása 
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• Fűtött objektum hőmérsékletének szabályozása 

• Használati melegvíz-melegítés szabályozása 

• Nyomásfeltöltés 

• Hiba- és tájékoztató jelentések 

 

5.1. A PERUN® HCI. Folyadékforgatásos Hőszivattyú elsődleges kapcsolási körének 

irányítása 

 

A működtetési adatoknál a felhasználó megtekintheti a puffer-tartály jelenlegi 

hőmérsékletét és a kért beállított értékeket. Elolvashatja azt is, hogy az adott időben aktív-e 

a Folyadékforgatásos Hőszivattyú újratöltése. 

Egy ablakkal lejjebb a statisztikai adatok láthatók, hányszor lett a hőturbina bekapcsolva, 

milyen volt a teljes működtetési ideje összesen és az adott napon. 

Az adatok beállítása az egyes ügyfelek igényei szerint történik. 

 

5.2. A központi fűtési kör irányítása és a fűtött objektum hőmérsékletének szabályozása 

 

Ekvitermikus szabályozásnál a program irányítja a központi fűtés keverési szelepét az adott 

ágon és szabályozza a központi fűtés kimeneti hőmérsékletét a központi fűtés kért 

hőmérsékletének megfelelően. Ez a hőmérséklet a beállított ekvitermikus görbéből kerül 

kiszámításra, ami azt jelenti, hogy a külső hőmérséklet alapján kerül kiszámításra a központi 

fűtés kért hőmérséklete. Lehetőség van a központi fűtés fix hőmérsékletének a beállítására 

is. Ilyen esetben a rendszer nem figyeli az ekvitermikus görbéket, hanem a központi fűtésbe 

kimenő hőmérsékletet egy fixen beállított hőmérséklet szerint tartja. 

A kívánt hőmérséklet Csökkentési időzített programja segítségével a rendszer automatikusan 

csökkenti a központi fűtés kiszámított/beállított hőmérsékletét a csökkentés értékével. 

 

Egyedi körről van szó, ahol a működtetési adatok és a kör irányító paraméterei (beállítások) 

az ügyfél igényeinek megfelelően állíthatók be. 
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5.3. A használati melegvíz-melegítés szabályozása 

 

A program szabályozza a puffer-tartályban uralkodó hőmérsékletet a beállított 

hőmérsékletre. Amennyiben a hőmérséklet a puffer-tartályban a beállított hőmérséklet alá 

csökken, a Folyadékforgatásos Hőszivattyú bekapcsol és elkezdi újratölteni a puffer-

 tartályt, majd kikapcsol, ha a hőmérséklet a puffer-tartályban meghaladja a kívánt beállított 

értéket.  

 

Egyedi körről van szó, ahol a működtetési adatok és a kör irányító paraméterei 

(beállítások) az ügyfél igényeinek megfelelően állíthatók be! 

 

5.4. Nyomásfeltöltés 

 

Automata nyomásszabályozó  figyeli a nyomás értékét. Ha a nyomás a beállított 

nyomásérték alá csökken, bekapcsol a feltöltés. Ha a nyomás eléri a beállított 

nyomásértéket, a feltöltés kikapcsol.  

 

6. Karbantartás 

A gyártó évi egy kötelező karbantartást ír elő, melynek betartása a felhasználó kötelessége. 

Az éves kötelező karbantartás biztosítja a PERUN®  HCI. Folyadékforgatásos Hőszivattyú 

biztonsági paramétereinek, teljesítményének és működési tulajdonságainak változatlanságát. 

Az éves kötelező karbantartást a szállító biztosítja a felhasználóval megkötött szerviz 

szerződés-és annak megrendelése alapján. 

A vezetékek, csatlakozók és az érintésvédelem elektromos csatlakozásainak 

meghibásodása esetén azonnal ki kell kapcsolni a berendezés tápellátását a főkapcsoló 

kikapcsolásával és a csatlakozás megszüntetésével, majd erről tájékoztatni kell a 

szállítót. 

A berendezés viselkedési eltéréseinek észlelésekor (az átvételkor tapasztalt állapothoz 

képest) azonnal kapcsolja ki az érintkezési védelem elektromos csatlakozását, a főkapcsolót, 
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amivel leállítja a berendezés tápellátását, állítsa le az elektromotort és jelezze a hibát a 

szállítónak. 

7. A PERUN® HCI. JPA-01/B és JPA-01/C Folyadékforgatásos Hőszivattyú műszaki 

adatai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraméter Leírás 
Típus PERÚN® HCI.JPA-01/B 
Motor SIEMENS 1LA  5,5 kW 
Hálózat ~3; 400VD/690VY; 50 Hz 
Áramfelvétel 9 ≥ 16,5 A 
Frekvencia 50 Hz (62,7 Hz)  
Vezérlés DELTA  típusú, 5,5 KW-os frekvenciaváltó 
Csatlakozás a fűtési 
rendszerhez 

Puffer-tartály és/vagy ellen-áramoltatott lemezes hőcserélő 

Fűtési rendszer kapacitása 300 lit. 
Használati melegvíz 300 > 500 lit.  
Hő-teljesítmény 13 ≥ 20 kWh 
Folyadék kimenő 
hőmérséklete 

≤ 90°C 

Működtetés módja S1 
Hőtermelés módja Folyadékforgatásos kavitáció 
Védelem – burkolat IP 55 
Szigetelési osztály F 
Elektromotor maximális 
hőmérséklete 

< 100°C 

Garancia 3 év 
Akusztikus nyomás szintje 70 dB (A) / 40 dB 
Származási hely Szlovákia (EU) 
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Paraméter Leírás 
Típus PERÚN® HCI. JPA-01/C 
Motor SIEMENS 1LA  22 kW 
Hálózat ~3; 400VD/690VY; 50 Hz 
Áramfelvétel 40 ≥ 69,4 A 
Frekvencia 50 Hz (67,8 Hz) 

Csatlakozás a fűtési rendszerhez 
Puffer-tartály és/vagy ellen áramoltatott lemezes 
hőcserélő 

Fűtési rendszer kapacitása 600 Iit.  

Használati melegvíz 600 > 1000 lit. 

Hő-teljesítmény 33 ≥ 60  kWh 

Folyadék kimenő hőmérséklete ≤ 90°C 

Működtetés módja S1 

Hőtermelés módja Folyadékforgatásos kavitáció 

Védelem – burkolat IP 55 

Szigetelési osztály F 

Elektromotor maximálisan 
hőmérséklete 

< 100°C 

Akusztikus nyomás szintje 70 dB (A) / 40 dB 

Garancia 3 év 
Származási hely Szlovákia (EU) 
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A PERUN® HCI. JPA-01/B és JPA-01/C 
Folyadékforgatásos Hőszivattyúk teljesítményadatai 
 
 
 

PERÚN® HCI. PERÚN® HCI. 
JPA-01/B JPA-01/C 

Típus   

    
Aplication   Heatpower Calorific Installation/System 
Kazán típus   Folyadékforgatásos kazán 
Hőtermelés módja   Folyadékforgatásos kavitációs folyamat 
Hő-termelő egység   Folyadékforgatásos Hőszivattyú 

Nyomás adatok 
Feltöltés bar 3 3 
Üzemi nyomás bar 0,5 ≥ 2,5 0,5 ≥ 2,5 
Elektromos motor adatok 
Névleges teljesítmény KW 5,5 22 

Tényleges teljesítmény KW   4,4 17,6 

Elektromos táplálás Φ;U;F ~3; 400V; 50Hz ~3; 400V; 50Hz 

Elektromos betáplálás előírásai 
Fázis Φ ~3 ~3 
Frekvencia F 50 50 
Feszültség U 400/690V 400/690V 
Elektromos betáplálás üzemi adatai 
Frekvencia Hz 50 > 62,7 50 > 67,8 
Áramerősség A 9 > 16,5 40 > 69,4 
Tényleges teljesítmény KW 3,6 > 6,6 16 > 27,7 
Hőteljesítmény adatai 
Használati melegvíz mennyiség Lit. 300 > 600 (1.000) 600 > 1.000 (3.000) 
HMV hőmérséklet °C 45 / 50 45 / 50 
Kimenő folyadék max. hőmérséklete °C 90 90 
Hőteljesítmény 
Folyadékhőmérsékletek °C 30.dec 30 /60 60/80 30.dec 30 /60 60 /80 

Hő-tömeg kWh 20 12 9 60 45 33 
Koefficiens COP 4,545 2,727 2,045 3,409 2,556 1,875 
Folyadék adatok 
Folyadékforgatásos kazán Lit. 4,5 10 
Szállított vízmennyiség Lit/perc 16 (22) 38 (50) 
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8. A PERUN® HCI. JPA-01/B és JPA-01/C Folyadékforgatásos Hőszivattyúk 

elektromos kapcsolási rajza, bekapcsolása. 

 

9. Garancia 

 

A biztosított garancia hossza és a garanciális feltételek a használati útmutató részét képező 

garancialevélben találhatók. A PERUN® HCI. Folyadékforgatásos Hőszivattyúk alap 

garancia időszaka 3 év. Ennek feltétele azonban, hogy a felhasználó kötelessége évente 

egyszer megrendelni az alap szervizellenőrzést a szállítónál. 

A vevő annál a szállítónál tehet bejelentést, akinél aláírta az átvételi jegyzőkönyvet és a 

szervizszerződést.  A garancia érvényessége a szállító és a felhasználó közötti átvételi 

jegyzőkönyv aláírásának napjával kezdődik. 
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10. Végső kiegészítés 

 

A PERUN® HCI. System kiépítéséhez a rendszer szállítójától, a GREENCOM GLOBAL  

Zrt-tól beszerzett szerelési anyagokat (armatúra, csővezetékek, tartályok, radiátorok stb.) 

szükséges használni. Egyéb anyagok használata-, illetve a régi, nem felújított fűtési 

rendszerekhez történő csatlakoztatás esetén csökkenhet a teljes PERUN®  HCI. System 

teljesítménye és élettartama 


