
 

 

Víz-víz hőszivattyú 

A hőszivattyúkra 2 év garancia van. 

Figyelmeztetés: minden egyfázisú hőszivattyúhoz legalább 32 Amperes lomha (32C típusú) 

biztosítékkal védett fázis szükséges! 

kép típus leírás nettó ár [Ft] 
 

 

PERV-WW25 

25kW névleges fűtőteljesítményű víz-víz 

hőszivattyú 

 

1.200.000,- Ft 
 

 

SPARK-WW05H 

5kW névleges fűtőteljesítményű víz-víz 

hőszivattyú fűtésre és opcionálisan HMV 

előállításra valamint passzív hűtés 

vezérlésre 3 fázisú hálózatról 

üzemeltethető inverteres 

teljesítményszabályozással Copeland 

kompresszorral R407C hűtőközeggel 

zajszint: 52 dB(A) 0°C-->35°C (víz) : 

COP: 4,07 10°C-->35°C (víz) : COP: 

5,16 térfogatáram a meleg oldalon: 

1,1m3/h térfogatárama hideg oldalon: 

1,8m3/h csatlakozó méretek: 1" méretek: 

850*620*500 mm tömege: kb. 70kg 

780.000,- Ft 
 

 

SPARK-WW06H 

6kW névleges fűtőteljesítményű víz-víz 

hőszivattyú fűtésre és opcionálisan HMV 

előállításra valamint passzív hűtés 

vezérlésre 3 fázisú hálózatról 

üzemeltethető inverteres 

teljesítményszabályozással Copeland 

kompresszorral R407C hűtőközeggel 

zajszint: 52 dB(A) 0°C-->35°C (víz) : 

COP: 3,74 10°C-->35°C (víz) : COP: 

4,77 térfogatáram a meleg oldalon: 

1,1m3/h térfogatárama hideg oldalon: 

2m3/h csatlakozó méretek: 1" méretek: 

850*620*500 mm tömege: kb. 70kg 

 

860.000,- Ft 
 

 

SPARK-WW08H 

8kW névleges fűtőteljesítményű víz-víz 

hőszivattyú fűtésre és opcionálisan HMV 

előállításra valamint passzív hűtés 

vezérlésre 3 fázisú hálózatról 

üzemeltethető inverteres 

teljesítményszabályozással Copeland 

kompresszorral R407C hűtőközeggel 

zajszint: 52 dB(A) 0°C-->35°C (víz) : 

COP: 4,42 10°C-->35°C (víz) : COP: 

5,01 térfogatáram a meleg oldalon: 

1,4m3/h térfogatárama hideg oldalon: 

2,3m3/h csatlakozó méretek: 1" méretek: 

900.000,- Ft 
 

http://webaruhaz.permanent.hu/termek/hoszivattyu-3/25kw_os_viz_viz_hoszivattyu-1526
http://webaruhaz.permanent.hu/termek/hoszivattyu-3/5kw_os_viz_viz_hoszivattyu-1607
http://webaruhaz.permanent.hu/termek/hoszivattyu-3/6kw_os_viz_viz_hoszivattyu-1697
http://webaruhaz.permanent.hu/termek/hoszivattyu-3/8kw_os_viz_viz_hoszivattyu-1609


 

 

850*620*500 mm tömege: kb. 75kg 

 

 

SPARK-WW10H 

10kW névleges fűtőteljesítményű víz-víz 

hőszivattyú fűtésre és opcionálisan HMV 

előállításra valamint passzív hűtés 

vezérlésre 3 fázisú hálózatról 

üzemeltethető inverteres 

teljesítményszabályozással Copeland 

kompresszorral R407C hűtőközeggel 

zajszint: 52 dB(A) 0°C-->35°C (víz) : 

COP: 4,25 10°C-->35°C (víz) : COP: 

5,06 térfogatáram a meleg oldalon: 

1,7m3/h térfogatárama hideg oldalon: 

2,9m3/h csatlakozó méretek: 1" méretek: 

850*620*500 mm tömege: kb. 85kg 

 

950.000,- Ft 
 

 

SPARK-WW12H 

12kW névleges fűtőteljesítményű víz-víz 

hőszivattyú fűtésre és opcionálisan HMV 

előállításra valamint passzív hűtés 

vezérlésre 3 fázisú hálózatról 

üzemeltethető inverteres 

teljesítményszabályozással Copeland 

kompresszorral R407C hűtőközeggel 

zajszint: 52 dB(A) 0°C-->35°C (víz) : 

COP: 4,29 10°C-->35°C (víz) : COP: 

5,13 térfogatáram a meleg oldalon: 

2,1m3/h térfogatárama hideg oldalon: 

3,4m3/h csatlakozó méretek: 1" méretek: 

950*720*600 mm tömege: kb. 90kg 

 

1.070.000,- Ft 
 

 

SPARK-WW16H 

16kW névleges fűtőteljesítményű víz-víz 

hőszivattyú fűtésre és opcionálisan HMV 

előállításra valamint passzív hűtés 

vezérlésre 3 fázisú hálózatról 

üzemeltethető inverteres 

teljesítményszabályozással Copeland 

kompresszorral R407C hűtőközeggel 

zajszint: 52 dB(A) 0°C-->35°C (víz) : 

COP: 4,38 10°C-->35°C (víz) : COP: 

5,03 térfogatáram a meleg oldalon: 

2,8m3/h térfogatárama hideg oldalon: 

4,6m3/h csatlakozó méretek: 1" méretek: 

950*720*600 mm tömege: kb. 105kg 

 

1.280.000,- Ft 
 

 

SPARK-WW20H 

20kW névleges fűtőteljesítményű víz-víz 

hőszivattyú fűtésre és opcionálisan HMV 

előállításra valamint passzív hűtés 

vezérlésre 3 fázisú hálózatról 

üzemeltethető inverteres 

teljesítményszabályozással Copeland 

kompresszorral R407C hűtőközeggel 

zajszint: 52 dB(A) 0°C-->35°C (víz) : 

1.500.000,- Ft 
 

http://webaruhaz.permanent.hu/termek/hoszivattyu-3/10kw_os_viz_viz_hoszivattyu-1671
http://webaruhaz.permanent.hu/termek/hoszivattyu-3/12kw_os_viz_viz_hoszivattyu-1673
http://webaruhaz.permanent.hu/termek/hoszivattyu-3/16kw_os_viz_viz_hoszivattyu-1672
http://webaruhaz.permanent.hu/termek/hoszivattyu-3/20kw_os_viz_viz_hoszivattyu-1674


 

 

COP: 4,09 10°C-->35°C (víz) : COP: 

5,11 térfogatáram a meleg oldalon: 

3,4m3/h térfogatárama hideg oldalon: 

5,7m3/h csatlakozó méretek: 1" méretek: 

950*720*600 mm tömege: kb. 120kg 

 

 

LWWHPC05 
5kW-os Víz-víz hőszivattyú 

 
590.000,- Ft 

 

 

LWWHPC07 
7kW-os Víz-víz hőszivattyú 

 
655.000,- Ft 

 

 

 

LWWHPC-10 

10kW-os Víz-víz hőszivattyú 

 
796.000,- Ft 

 

 

PERHP-8HC/1F 

8kW-os 1 fázisú víz-víz hőszivattyú, 

hűtés opcióval, lágyindítóval, R407C 

gázzal töltve 

 

620.000,- Ft 
 

 

PERHP-10HC/1F 

10kW-os 1 fázisú víz-víz hőszivattyú, 

hűtés opcióval, lágyindítóval, R407C 

gázzal töltve 

 

660.000,- Ft 
 

 

GHP10-3F-HMV 

10kW-os 3 fázisú víz-víz hőszivattyú, 

HMV funkcióval, R410A-es gázzal 

töltve 

 

800.000,- Ft 
 

 

GHP13-3F-HŰT 

13kW-os 3 fázisú víz-víz hőszivattyú, 

hűtés funkcióval, R410A-es gázzal töltve 

 

850.000,- Ft 
 

+HŰT+HMV hőszivattyúhoz a +HŰT változatot kell választani és PERHP-HMV opcióval 

kiegészíteni 

 

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

Az árváltozás jogát fenntartjuk!  

 

 
 

 

http://webaruhaz.permanent.hu/termek/hoszivattyu-3/5kw_os_viz_viz_hoszivattyu-1638
http://webaruhaz.permanent.hu/termek/hoszivattyu-3/7kw_os_viz_viz_hoszivattyu-1639
http://webaruhaz.permanent.hu/termek/hoszivattyu-3/10kw_os_viz_viz_hoszivattyu-1640
http://webaruhaz.permanent.hu/termek/hoszivattyu-3/8kw_os_1_fazisu_viz_viz_hoszivattyu__hutes_opcioval__lagyinditoval__r407c_gazzal_toltve-826
http://webaruhaz.permanent.hu/termek/hoszivattyu-3/10kw_os_1_fazisu_viz_viz_hoszivattyu__hutes_opcioval__lagyinditoval__r407c_gazzal_toltve-814
http://webaruhaz.permanent.hu/termek/hoszivattyu-3/10kw_os_3_fazisu_viz_viz_hoszivattyu__hmv_funkcioval__r410a_es_gazzal_toltve-390
http://webaruhaz.permanent.hu/termek/hoszivattyu-3/13kw_os_3_fazisu_viz_viz_hoszivattyu__hutes_funkcioval__r410a_es_gazzal_toltve-394

