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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 za toplotne črpalke

• 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

• Vgrajena solarna spirala, 11m

• Priklop zunanjega vira ogrevanja in številne 

 dodatne opreme

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

 
MasterQal 500 je optimizirana notranja enota za toplotne 
črpalke Mecaterm. Za priklop na katerokoli toplotno črpalko 
Mecaterm tipa zrak/voda, je priložena nizkoenergijska obtočna 
črpalka. MasterQal 500 lahko deluje tudi, ko ni priklopljena na 
topltono črpalko, kar omogoča deljenje stroška investicije na 
dva dela. MasterQal 500 je kompatibilna z naslednjimi toplot-
nimi 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 pripravljen za priklop na solarne panele pre-
ko 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.

FuNKCIJA
Kot pri prejšnjih notranjih enotah Mecaterm, tudi Master-
Qal 500 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 500 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. 
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Pridržane pravice sprememb brez predhodne najave
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Tehnični podatki MasterQal 500

Številka artikla 9774705301

Mere š x v x g 695 x 1870 x 900 mm

Teža 300 kg

Skupni volumen 500 l

Izolacija Mineralna volna

Napajanje 400V N PE

Varovanje 16-20-32-50A (odvinsno od moči toplotne črpalke in 
uporabe električnega grelnika)

Električni grelnik 7 stopenj, 1.5kW/stopnjo. Skupaj 10.5kW (Dodatni električni grelnik)

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

Nadzor ogrevanja Bivalentni mešalni ventil

Dodatni priklopi 3 cu22

Solarna spirala Rebrena cev, 11m

Uporaben kot elektr. bojler Da

Standardna oprema
• Navodila za vgradnjo in vzdrževanje
• Sobno tipalo
• Zunanje tipalo
• 3 tokovni transformatorji

Dodatna oprema
• Dodatni električni grelnik (10.5kW)
• Dodatni meš.vent./ogrev. krog
• Temp.tipalo toplotne črpalke
• Temp.tipalo ogrevalnega sistema
• Temp.tipalo sanitarne vode
• Krmiljenje solarnega sistema
• Krmiljenje bazena
• Krmiljenje cirkulacije sanitarne vode

1. Priklop hladne/tople vode cuØ22
2. Priklop toplotne črpalke cuØ28
3. Priklop ogrevalnega sistema cuØ28
4. Priklop solarnih panelov cuØ22
5. Priklop zunanjega vira ogrevanja cuØ22
6. Priklop ekspanzijske posode (not) DN25
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