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SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN

with VFC-
technology!

Hot water

Zastopnik za Slovenijo:

VARME d.o.o.
Na postajo 45, 1315 Velike Lašče | tel. 059 011 371
ponudbe@varme.si | www.varme.si

Optimalna notranja enota

• Nerjavno jeklo

• Priprava sanitarne vode z VFC technologijo

• 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

Mecaterm je predstavil novo generacijo toplotnih 
črpalk. Kot vedno, je za Mecaterm toplotne črpalke 
značilna kakovost materialov, visoka zanesljivost in 
optimalna raven učinkovitosti. 

 
MasterQal 200/300 so optimizirane notranje enote 
za toplotne črpalke Mecaterm. Za priklop na kater-
okoli toplotno črpalko Mecaterm tipa zrak/voda, je 
priložena nizkoenergijska obtočna črpalka. Master 
Qal 200/300 lahko deluje tudi, ko ni priklopljena na topltono 
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

FLEKSIbILNA INSTALACIJA
Vsi priklopi na notranji enoti MasterQal 200/300 so enostavno 
dostopne skozi sprednjo stran, kar pomeni, da so lahko priklopi 
izvedeni z vrha, spodaj ali s strani. To omogoča povsem svobod-
no odločitev pri izbiri načina priklopa cevi.

FuNKCIJA
Kot pri prejšnjih notranjih enotah Mecaterm, tudi MasterQal 
200/300 uporablja inovativno VFC tehnologijo, za zmanjšanje 
uporabe električnega grelnika pri pripravi 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. Vi-
soko zmogljivi toplotni prenosnik za sanitarno vodo omogoča 
vedno svežo toplo vodo brez bojazni pred legionelo. Vgrajeni 
preklopni ventil zagotavlja enakomerno toploto v radiatorje/
talno ogrevanje, brez motečih zvokov.

REGuLACIJA PRIHODNOSTI
MasterQal 300 ima vgrajeno najnovejšo moderno regulacijo 
z velikim jasnim zaslonom, na katerem lahko enostavno nad-
zorujete 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.

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



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

Tehnični list | Mecaterm 2013

Pridržane pravice sprememb brez predhodne najave
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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

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