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PROIZVODI:

-  ZRAK/VODA
ARCTIQ

ARCTIQ EVI
- VODA/VODA

AQUA
AQUAPAQ

- ZEMLJA/VODA
AQUA

AQUAPAQ

- NOTRANJE ENOTE
MASTERBASIQ

MASTERQAL 200
MASTERQAL 300
MASTERQAL 500

- REGULACIJE
MINILOGIQ

MASTERLOGIQ
MULTILOGIQ

- DODATNA OPREMA
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Tehnični podatki Aqua 5 Aqua 8 Aqua 10 Aqua 12 Aqua 17

Številka artikla 9774704801 9774700601 9774704901 9774700701 9774700801

Mere š x v x g 600 x 900 x 650 mm

Teža 115 kg 120 kg 127 kg 137 kg 142 kg

Zvočna izolacija Izolacija kompresorja + bitumen/pena

Napajanje 400V N PE

Varovalka 10A 16A

Soft-start Standardno

Priklop ogrevanje Ø22

Priklop kolektor Ø28

Padec tlaka kondenzorja 1.3kPa 2.2kPa 3.2kPa 4.3kPa 6.2kPa

Padec tlaka uparjalnika 2.1kPa 4.5kPa 3.2kPa 6.1kPa 8.2kPa

Največja temp. ogre-
vanja

63°C

Hladivo R407C

Količina hladiva 1700 g 1950 g 1950 g 1950 g 2500 g

Učinkovitost* Aqua 5 Aqua 8 Aqua 10 Aqua 12 Aqua 17

Moč ogrevanja 0/35 5.60 kW 7.69 kW 9.77 kW 11.25 kW 16.45 kW

COP 0/35 4.0 4.4 4.3 4.4 4.5

Moč ogrevanja 0/45 5.38 kW 7.33 kW 9.28 10.70 kW 15.75 kW

COP 0/45 3.2 3.5 3.4 3.4 3.6

Moč ogrevanja +5/35 6.64 kW 9.17 kW 11.55 kW 13.35 kW 19.35 kW

COP +5/35 4.6 5.1 5.0 5.0 5.2

Moč ogrevanja +5/45 6.30 kW 8.65 kW 10.95 kW 12.60 kW 18.40 kW

COP +5/45 3.7 4.0 4.0 4.0 4.1

Samostojna toplotna črpalka zemlja/voda

AQUA je toplotna črpalka zemlja/voda, ki jo lahko prigradite na vse Mecaterm notran-
je enote, na obstoječi kotel ali hranilnik.  Aqua ima majhne mere; 598 x 900 x 650, 
in je popolnoma prilagodljiva. Vgrajen ima velik toplotni prenosnik in nizkoenergijsko 
obtočno črpalko s spremenljivo hitrostjo, kar optimizira učinkovitost toplotne črpalke. 
Dodatno debela izolacija kompresorja in zvočno izolirano ohišje z bitumensko oblogo 
zagotavljata izredno nizek nivo hrupa. Namesto bakrenih cevi so uporabljene fleksibilne  
za priklop na toplotni prenosnik, kar zmanjšuje  hrup in vibracije preko ogrevalnega
sistema.

Aqua je na voljo v petih različnih velikostih: 5, 8, 10, 12 in 17 kW.

• Nerjavno jeklo

• 5 velikosti: 5kW, 8kW, 10kW, 12kW, 17kW

• Vgrajena enostavna regulacija

•  Nadvse učinkovit scroll kompresor

•  Nizkoenergijske obtočne črpalke

•  Efektivna zvočna zaščita z dodatno zvočno zaščito

 kompresorja

•  Velikost ohišja 600 x 900 x 650 mm

•  Kalorimeter, notranji prikazovalnik, indikator 

 alarma in popolna regulacija kot dodatna oprema 

Pridržane pravice sprememb brez predhodne najave

* vsi podatki veljajo v skladu z EN14511 (ni vključena točka -25/45), vključene obtočne črpalke. Ne primerjati z EN255.
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Tehnični podatki AquaPaq 5 AquaPaq 8 AquaPaq 10 AquaPaq 12

Številka artikla 9774705001 9774700401 9774705101 9774700501
Mere š x v x g 600 x 1830 x 730 mm
Teža 250 kg 253 kg 260 kg 265 kg
Skupni volumen 205 l
Zvočna izolacija 35mm poliuretan
Napajanje 400V N PE
Vgrajeni grelec 7 stopenj, 1.5kW/stopnjo - skupaj 10.5kW
Soft-start rele Standardno
Sanitarna voda Ploščni toplotni prenosnik s cono za predgrevanje (varnostni ventil ni potreben)
Nadzor ogrevanja Bivalentni ventil
Dodatni priklop 3 DN20 (izhod)
Uporaben kot elektr. 
bojler

Da

Priklop kolektor Cev Ø28mm (priklop levo ali desno)
Padec tlaka uparjalnika 1.3kPa 2.2kPa 3.2kPa 4.3kPa
Padec tlaka konden-
zorja

2.0kPa 3.5kPa 5.5kPa 7.2kPa

Hladivo R407C
Količina hladiva 1700 g 1950 g 1950 g 1950 g

Učinkovitost* AquaPaq 5 AquaPaq 8 AquaPaq 10 AquaPaq 12

Moč ogrevanja 0/35 5.60 kW 7.69 kW 9.77 kW 11.25 kW
COP 0/35 4.03 4.39 4.31 4.35
Moč ogrevanja 0/45 5.38 kW 7.33 kW 9.28 10.70 kW
COP 0/45 3.24 3.49 3.44 3.44
Moč ogrevanja +5/35 6.64 kW 9.17 kW 11.55 kW 13.35 kW
COP +5/35 4.64 5.07 4.97 5.03
Moč ogrevanja +5/45 6.30 kW 8.65 kW 10.95 kW 12.60 kW
COP +5/45 3.72 4.00 3.96 3.97

Kompaktna toplotna črpalka zemlja/voda

Aquapaq je kompaktna toplotna črpalka, kjer sta toplotna črpalka in zalogovnik 
ena združena enota. Aquapaq je na voljo z modulom toplotne črpalke ali brez, 
kar pomeni, da se investicijski stroški lahko razdelijo v dve fazi. 
Aquapaq je na voljo v štirih različnih velikostih: 5, 8, 10, in 12kW.

FlEKSIBIlNA VGRADNJA
Vse cevi v Aquapaq so lahko dostopne s sprednje strani, naprava pa se lahko 
priklopi od zgoraj ali spodaj, lahko pa so povezane tudi s strani. Kolektorske cevi 
se lahko priklopijo bodisi iz leve ali desne strani. Za lažje premikanje naprave, 
lahko modul toplotne črpalke razstavite in premaknete ločeno.

• Nerjavno jeklo

• 4 velikosti: 5kW, 8kW, 10kW, 12kW

• Povsem brez nevarnosti legionele

• Priprava sanitarne vode z VFC tehnologijo

• Vgrajena enostavna regulacija

• Nizkoenergijske obtočne črpalke (EC)

• Nadvse učinkovit scroll kompresor

• Pametno sobno stikalo s funkcijsko tipko

• Efektivna zvočna zaščita z dodatno zvočno zaščito

 kompresorja

• Pripravljena za priklop zunanjih virov ogrevanja

• Kalorimeter, notranji prikazovalnik, indikator 

 alarma in popolna regulacija kot dodatna oprema

Pridržane pravice sprememb brez predhodne najave

* vsi podatki veljajo v skladu z EN14511 (ni vključena točka -25/45), vključene obtočne črpalke. Ne primerjati z EN255.
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• Nerjavno jeklo

• 3 velikosti: 10kW, 14kW, 20kW

• Vgrajena enostavna regulacija

• Nadvse učinkovit 2-stopenjski scroll kompresor

• Delovanje do zunanje temperature -25°C

• Temperature vode ogrevanja do 60°C

• Efektivna zvočna zaščita z dodatno zvočno zaščito

 kompresorja

• Kalorimeter, notranji prikazovalnik, indikator  

 alarma in popolna regulacija kot dodatna oprema

* vsi podatki veljajo v skladu z EN14511 (vključene obtočne črpalke). Ne primerjati z EN255.
Pridržane pravice sprememb brez predhodne najave

Toplotna črpalka zrak/voda
ArctiQ EVI je toplotna črpalka zrak/voda, ki jo lahko priklopite na vse 
Mecaterm notranje enote ali na obstoječi kotel in zalogovnik. ArctiQ EVI 
je opremljena s posebno oblikovanim ventilatorjem z 2 hitrostima, ki se 
regulira glede na zunanjo temperaturo. ArctiQ EVI uporablja drugačno 
hladilno tehniko kot standardne toplotne črpalke zrak/voda. 2-stopenjski 
kompresor, dodatni toplotni prenosnik in ekspanzijski ventil sestavljajo 
vrhunski sistem z vidika uporabe pri nizkih zunanjih temperaturah. 
ArctiQ EVI zagotovljeno, deluje tudi ob zunanjih temperaturah do -25 °C, 
hkrati pa ohranja visoko raven toplotnega učinka in COP.
ArctiQ EVI je na voljo v 3 različicah: 10, 14 in 20kW.
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Tehnični podatki ArctiQ EVI 10 ArctiQ EVI 14 ArctiQ EVI 20

Številka artikla 9774704501 9774704601 9774704701
Mere š x v x g 1205 x (950-1040) x 605 

mm
1205 x (1280-1370) x 605 mm

Teža 145 kg 150 kg 190 kg
Zvočna izolacija Izolacija kompresorja + bitumen/pena
Napajanje 400V N PE
Varovalka 10A 16A
Soft-start Standardno
Priklop ogrevanje Ø28
Padec tlaka konden-
zorja

3.5kPa 4.7kPa 5.9kPa

Deluje do zunanje 
temp.

-25°C

Maksimalna temp. 
ogrev.

60°C

Hladivo R404A
Količina hladiva 2600 g 3100 g 3900 g

Učinkovitost* ArctiQ EVI 10 ArctiQ EVI 14 ArctiQ EVI 20

Moč ogrevanja +7/35 9.85 kW 12.85 kW 20.20 kW
COP +7/35 3.9 3.8 3.9
Moč ogrevanja +7/45 9.70 kW 12.98 kW 19.90 kW
COP +7/45 3.0 2.9 3.1
Moč ogrevanja +2/35 8.40 kW 11.50 kW 17.80 kW
COP +2/35 3.4 3.4 3.5
Moč ogrevanja +2/45 8.86 kW 11.70 kW 17.60 kW
COP +2/45 2.8 2.7 2.8
Moč ogrevanja -7/45 7.20 kW 10.20 kW 15.50 kW
COP -7/45 2.4 2.5 2.6
Moč ogrevanja 
-25/45

5.10 kW 7.30kW 10.90kW

COP -25/45 1.9 1.8 1.9



Tehnični podatki ArctiQ 7.5 ArctiQ 10.5 ArctiQ 16

Številka artikla 9774704201 9774704301 9774704401
Mere š x v x g 1205 x (950-1040) x 605 mm 1205 x (1280-1370) x 605 

mm
Teža 135 kg 140 kg 180 kg
Zvočna izolacija Izolacija kompresorja + bitumen/pena
Napajanje 400V N PE
Varovalka 10A 16A
Soft-start Standardno
Priklop ogrevanje Ø28
Padec tlaka konden-
zorja

1.5kPa 3.5kPa 5.1kPa

Deluje do zunanje 
temp.

-15°C

Maksimalna temp. 
ogrev.

63°C

Hladivo R407C
Količina hladiva 2300 g 2300 g 2700 g

Učinkovitost* ArctiQ 7.5 ArctiQ 10.5 ArctiQ 16

Moč ogrevanja +7/35 7.57 kW 11.05 kW 16.20 kW
COP +7/35 4.2 4.2 4.2
Moč ogrevanja +7/45 7.16 kW 10.40 kW 15.30 kW
COP +7/45 3.3 3.3 3.4
Moč ogrevanja +2/35 6.25 kW 9.12 kW 13.50 kW
COP +2/35 3.6 3.6 3.6
Moč ogrevanja +2/45 6.28 kW 9.12 kW 13.45 kW
COP +2/45 3.0 3.0 3.0
Moč ogrevanja -7/45 4.91 kW 7.15 kW 10.30 kW
COP -7/45 2.4 2.5 2.4
Moč ogrevanja -15/45 3.82 kW 5.60 kW 7.90 kW
COP -15/45 2.0 2.0 2.0

VARME

VARME

• Nerjavno jeklo

• 3 velikosti: 7.5kW, 10.5kW, 16kW

• Vgrajena enostavna regulacija

• Nadvse učinkovit scroll kompresor

• Delovanje do zunanje temperature -15°C

• Temperature vode ogrevanja do 63°C

• Efektivna zvočna zaščita z dodatno zvočno zaščito

 kompresorja

• Kalorimeter, notranji prikazovalnik, indikator  

 alarma in popolna regulacija kot dodatna oprema

* vsi podatki veljajo v skladu z EN14511 (vključene obtočne črpalke). Ne primerjati z EN255.
Pridržane pravice sprememb brez predhodne najave

Toplotna črpalka zrak/voda
ArctiQ je toplotna črpalka zrak/voda, ki jo lahko priklopite na vse Mecaterm 
notranje enote ali na obstoječi kotel in zalogovnik. Ker toplotna črpalka zrak/
voda stoji zunaj vse leto, smo se odločili, da jo v celoti izdelamo iz nerjavnega 
jekla. ArctiQ je opremljena s posebno oblikovanim ventilatorjem z 2 hitrostima, 
ki se regulira glede na zunanjo temperaturo. ArctiQ ima zelo velik in učinkovit 
kondenzator (toplotni izmenjevalnik) in velik izparilnik narejen za optimalno 
delovanje odtaljevanja. ArctiQ zagotovljeno delujejo do zunanje temperature 
-15°C in dosega temperaturo ogrevanja do 63°C.

ArctiQ je na voljo v 3 različicah: 7,5, 10,5 in 16kW.
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Tehnični podatki MasterQal 200 MasterQal 300

Številka artikla 9774705801 9774699501

Mere š x v x g 600 x 1460 x 730 mm 600 x 1830 x 730 mm

Teža 220 kg 250 kg

Skupni volumen 205 l 281 l

Zvočna izolacija 35mm poliuretan

Napajanje 400V N PE

Varovanje 10-16-20A (odvinsno od uporabe električnega grelnika)

Vgrajeni grelec 7 stopenj, 1,5kW/stopnja | Celotna moč 10,5kW

Sanitarna voda Ploščni toplotni prenosnik s cono za predgrevanje (varnostni ventil ni potreben)

Nadzor ogrevanja Bivalentni mešalni ventil

Dodatni priklopi 3 DN20 (izhod)

Uporaben kot elektr. bojler Da

Pridržane pravice sprememb brez predhodne najave

MasterQal 200/300 so optimizirane notranje enote za toplotne črpalke Mecaterm. 
Za priklop na katerokoli toplotno črpalko Mecaterm tipa zrak/voda, je priložena niz-
koenergijska obtočna črpalka (PWM). Master Qal 200/300 lahko deluje tudi, ko ni 
priklopljena na toplotno črpalko, kar omogoča deljenje stroška investicije na dva 
dela. MasterQal 200 in 300 so kompatibilne z naslednjimi toplotnimi 
črpalkami: 
MasterQal 200:
• ArctiQ 7,5/10,5        
• ArctiQ EVI 10 
• Aqua 5, 8, 10, 12

MasterQal 300:
• ArctiQ 7,5/10,5/16        
• ArctiQ EVI 10/14 
• Aqua 5, 8, 10, 12, 17

FuNKCIJA
Kot pri prejšnjih notranjih enotah Mecaterm, tudi MasterQal 200/300 uporablja 
inovativno VFC tehnologijo, za zmanjšanje uporabe električnega grelnika pri pripra-
vi sanitarne vode. Z uravnavanjem pretoka skozi toplotno črpalko, lahko vodo v 
zalogovniku segrejemo neoziraje se na pogoje za delovanje. Običajno to pomeni, da 
električni grelnik sploh ni potreben. Visoko zmogljivi toplotni prenosnik za sanitarno 
vodo omogoča vedno svežo toplo vodo brez bojazni pred legionelo. Vgrajeni preklo-
pni ventil zagotavlja enakomerno toploto v radiatorje/talno ogrevanje, brez motečih 
zvokov.
REGUlACIJA PRIHODNOSTI
MasterQal 300 ima vgrajeno najnovejšo moderno regulacijo z velikim jasnim zas-
lonom, na katerem lahko enostavno nadzorujete nastavitve in trenutne meritve. Z 
uporabo USB reže, lahko enostavno nadgradite programsko opremo, ki jo shranite iz 
spletne strani Mecaterm. Sistem se lahko nadgradi z različno dodatno opremo, ki je 
tudi na voljo. MasterQal 300 je tako pripravljena za krmiljenje preko vašega 
mobilnega telefona.

• Nerjavno jeklo

• Priprava sanitarne vode z VFC tehnologijo

• Povsem brez nevarnosti legionele

• Vgrajena enostavna regulacija

• Nizkoenergijske obtočne črpalke (EC)

• Pametno sobno stikalo s funkcijsko tipko

• Priklop z vrha, spodaj ali s strani

• Možnost priklopa na solarni sistem ali druge vire 

• Kalorimeter, notranji prikazovalnik, indikator 

 alarma in popolna regulacija kot dodatna oprema

SVENSKA VÄRMEPUMP
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Tehnični podatki MasterBasiQ

Št. artikla 9774714901

Mere š x v x g 600 x 1830 x 730 mm

Teža 200 kg

Skupni volumen 281 l

Izolacija 50mm poliuretan

Napajanje 400 V N PE

Varovalka Maksimalno - 25A

Dodatna oprema Frekvenčna črpalka El.grelni paket Krmiljenje mešalnega 
ventila

Priprava sanitarne 
vode preko prenosnika

Art.nr 9774716901 9774715901 9774716001 9774715801

Vključuje Obtočna črpalka (PWM) 
s kabli in hitrimi kon-

takti za 
vgradnjo v MasterBasiQ 

enoto

Električni grelnik 
10,5kW,  

priklopno ohišje z zašči-
to pregretja/kontaktor, 
časovni rele ter kabli in 

hitrimi kontakti

3-potni mešalni ventil, 
vremensko samore-

gulirni motor ventila, 
napajalnik, zunanje 

tipalo 

Izolirani toplotni 
prenosnik za vodo, 

nizkoenergijska obt.čr-
palka, pretočno stikalo, 

montažni material.

Opis Dodatek omogoča, da 
MasterBasiQ krmili 

pretok skozi toplotno 
črpalko za optimalni 

pretok in boljše 
izkoristke.

Dodatek omogoča 
dodatni vir energije z 
električnim grelcem 

stopenjsko -  
2 stopnji, 4,5+6kW.

Dodatek omogoča 
mešanje vode proti 

ogrevalnemu sistemu. 
Uporablja se predvsem, 
ko je MasterBasiQ ogre-

van s fiksno 
temperaturo.

Dodatek omogoča 
pripravo sanitarne vode 

preko MasterBasiQ 
enote z učinkovitim 

toplotnim 
prenosnikom.

Osnovni paket Osnovni paket  
+ dodatek 

”Frekvenčno 
krmiljena obtočna 

črpalka (PWM)

Osnovni paket  
+ dodatek ”Krmiljenje 
električnega paketa.

Osnovni paket  
+ dodatek ”Krmiljenje 

mešalnega ventila 
ogrevalnega kroga.

Osnovni paket 
+ dodatek ”Pripra-
va sanitarne vode 
preko toplotnega 

prenosnika

MasterBasiQ
Celotni paket

V mnogih instalacijah niso potrebne številne dodatne funkcije in krmiljenja. Pri Mecaterm so 
pomislili tudi na to in odvzeli vse ”nepotrebne” dodatne funkcije, s čimer je dosežena bistveno 
konkurenčnejša notranja enota, ne da bi pri tem trpela kvaliteta.
V osnovi deluje MasterBasiQ kot navaden zalogovnik, ki je pripravljen za priklop na toplotno 
črpalko Mecaterm. Preko vgrajenega zaslona, se opravijo vse osnovne nastavitve in sistem je 
pripravljen na prvi zagon.

Glede na izvedbo instalacije, je na voljo številna dodatna 
oprema, ki se lahko prigradi tudi naknadno in se s tem 
poveča možnosti samega sistema. MasterBasiQ se 
enostavno dogradi s kompletom za pripravo sanitarne 
vode, krmiljenjem električnega grelnika, frekvenčno 
krmiljeno obtočno črpalko (PWM) med toplotno črpalko in 
notranjo enoto, krmiljenjem mešalnega ventila idr.

KOMPATIBIlNOST
MasterBasiQ 300 je kompatibilen 
z naslednjimi modeli toplotnih črpalk:
• ArctiQ 7,5/10,5/16
• ArctiQ EVI 10/14/20* 
• Aqua 5, 8, 10, 12, 17
(*opcijsko)



VARME
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1. Priklop hladne/tople vode cuØ22
2. Priklop ogrevalnega sistema cuØ22
3. Razširitveni priklop DN25 (vhod)

Standardna oprema
• Navodila za vgradnjo in vzdrževanje
• Sobno tipalo
• Zunanje tipalo
• 3 napetnostna tipala

Dodatna oprema
• Dodatno ogrevanje/mešalni ventil
• Merilec moči toplotne črpalke
• Nadzor solarnega sistema
• Nadzor ogrevanja bazena
• Nadzor cirkulacije sanitarne vode

2
1

3

Q for quality

FuNKCIJA
Kot pri drugih enotah Mecaterm, Aquapaq uporablja posebno tehnologijo VFC, da se zmanjša uporabo grelca pri pripravi sanitarne vode. Z 
regulacijo pretoka vode skozi toplotno črpalko s spremenljivim uravnavanjem hitrosti obtočne črpalke, se lahko zalogovnik napolni z vročo 
vodo, ne glede na pogoje dela. To običajno pomeni, da se grelec sploh ne uporablja. Zelo učinkovit toplotni prenosnik zagotavlja svežo 
sanitarno vodo brez nevarnosti legionele. Integriran mešalni ventil zagotavlja stalno toploto za radiatorje/talno ogrevanje brez motečega 
hrupa.

ENOSTAVNA REGUlACIJA
Aquapaq ima vgrajeno povsem novo in moderno regulacijo z velikim in jasnim prikazom nastavitev in trenutnih podatkov o delovanju 
toplotne črpalke. Z uporabo USB, lahko hitro posodobite programsko opremo, ki je objavljena na spletni strani Mecaterm.

Sistem se brez težav lahko razširi s številnimi dodatki.



VARME

MasterQal 500 je optimizirana notranja enota za toplotne črpalke Mecaterm. Za 
priklop na katerokoli toplotno črpalko Mecaterm tipa zrak/voda, je priložena niz-
koenergijska obtočna črpalka. MasterQal 500 lahko deluje tudi, ko ni priklopljena na 
toplotno črpalko, kar omogoča deljenje stroška investicije na dva dela. MasterQal 
500 je kompatibilna z naslednjimi toplotnimi črpalkami: 
    • ArctiQ 7.5/10.5/16 
    • ArctiQ EVI 10/14/20 
    • Aqua 5, 8, 10, 12, 17
SONCE IN ZUNANJI VIRI OGREVANJA
MasterQal 500 je pripravljena za priklop na solarne panele preko vgrajene solarne 
spirale in ima obenem dodatne priklope za druge zunanje vire ogrevanja. 
Kot dodatna oprema je na voljo tudi dodatni električni grelnik, kar pomeni, da se 
lahko moč poveča iz 10.5kW na 21kW.

• Nerjavno jeklo

• Priprava sanitarne vode z VFC tehnologijo

• Povsem brez nevarnosti legionele

• Vgrajena enostavna regulacija

• Nizkoenergijske obtočne črpalke (EC)

• Pametno sobno stikalo s funkcijsko tipko

• Vgrajena solarna spirala, 11m

• Priklop zunanjega vira ogrevanja in številne 

 dodatne opreme

SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN

with VFC-
technology!

Hot water

NEOMEJENE MOŽNOSTI
Ni važno, če je prigrajena Mecatermovi notranji enoti, novemu ali obsto-
ječemu bojlerju druge znamke. ArctiQ je lahko vgrajen v vse vrste sistemov.
Pametna regulacija z enostavnim prikazom delovanja, omogoča toplotni 
črpalki uporabo na številne različne načine hkrati:
- Nadzor povratnega voda, SoloBasic
Toplotna črpalka ima svoj senzor, ki je nastavljen na temperaturo povratka 
(fiksna kondenzacije).
- Eksterni vklop, SoloDigital
Digitalni vhodni priključek (suho) vklopi in izklopi toplotno črpalko. 
Npr.: termostat v kotlu ali drugi nadzorni napravi.
- Digitalna komunikacija
Delovanje z Mecaterm notranjo enoto ali alternativno kontrolo s pomočjo 
CAN-vmesnika. Informacije in nastavitve se digitalno prenesejo.

DODATNA OPREMA
Razpoložljiva dodatna oprema vključuje indikator alarma in gumb za ponas-
tavitev, velik ločen zaslon in kalorimetre.
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• Popolna regulacija ogrevalnega sistema z ali brez     

 toplotne črpalke

• Uporaba z ogrevalno krivuljo ali fiksno kondenz.

• Regulacija obstoječega mešalnega ventila kot  

 tudi dodatkov

• Pametno sobno tipalo s funkcijsko tipko

• USB za nadgradnjo/logiranje delovanja

• Veliko število dodatne opreme

• Zaslon za toplotno črpalko Mecaterm brez   

 notranje enote

• Velik lahko berljiv zaslon

• Enostavne nastavitve in odčitavanje delovanja

• Enostaven priklop z nizkonapetostnim kablom 

MasterLogiQ je popoln sistem za nadzor ogrevanja, ki je združljiv z vsemi 
Mecaterm toplotnimi črpalkami. MasterLogiQ se lahko uporablja tudi za 
regulacijo ogrevalnega sistema brez toplotne črpalke.

MasterLogiQ je najbolje uporabiti za posebne sistemske rešitve z uporabo 
obstoječe ali nove tehnologije.

MiniLogiQ je zaslonska rešitev za prostostoječe toplotne črpalke, ki niso 
povezane z Mecaterm notranjo enoto ali regulacijo MasterLogiQ.

Vse Mecaterm toplotne črpalke imajo vgrajeno vezje, ki se lahko uporablja 
za vse nastavitve, MiniLogiQ pa vam ponuja še več možnosti. Pridobili boste 
neposreden nadzor nad parametri in dostop do statistik delovanja, itd.

MiniLogiQ enostavno priklopite z nizkonapetostnim kablom do toplotne čr-
palke.


