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Uvod 
 
Ta navodila so napisana za Mecaterm notranji del serije MasterQal 200/300. Notranji del se 
prednostno uporablja za toplotne črpalke Mecaterm zrak/voda oziroma zemlja/voda. 

Navodila vsebujejo poglavja tako za končnega uporabnika kot tudi instalaterja. Poglavje  "Uporaba" je 
namenjeno predvsem za končnega uporabnika sistema. 

MasterQal 
 
Čestitamo! 
Postali ste lastnik kvalitetnega izdelka, ki Vam bo zmanjšal stroške ogrevanja in prihranil denar, ki ga 
lahko izkoristite za veliko bolj zabavne dejavnosti in namene. 
    
MasterQal enoto izdeluje švedsko podjetje Mecaterm iz mesteca Malmö, ki ima bogate izkušnje z 
izdelavo toplotnih črpalk. Pred pakiranjem in dobavo testirane na učinkovitost in tehnično brezhibno 
delovanje. Vse faze proizvodnje od izdelave ohišja do končnega izdelka so skrbno nadzorovane, da bi 
obdržale kvaliteto. 
 
Ohišje MaterQal enote in vsi uporabljeni vijaki in pločevine, so izdelane iz nerjavnega jekla, kar pomeni 
manj vzdrževanja in daljšo življensko dobo. Komponente uporabljene v toplotni črpalki so dobavljeni s 
strain renomiranih dobaviteljev in so izbrane na podlagi funkcionalnosti in kvalitete, kar zagotavlja 
minimalno servisiranje. 
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Dostava in varnostni ukrepi 
Pomembno! 

 

Preverite naslednje točke med dostavo in vgradnjo: 

• Odstranite pakiranje in preverite, da proizvod ni bil poškodovan med prevozom. Prijavite 
kakršnokoli poškodbo dostavni službi. 

• Zagotovite vsaj en meter prostora pred proizvodom za potrebe servisnega dostopa. 

• Preverite da priložena embalaža vsebuje naslednje dodtke k proizvodu: 
               - Navodila 
 - Zunanje in sobno tipalo 
 - 3 napetnostne upornike 

 

Varnostna pravila 

 

 

 

Naslednja varnostna pravila morajo biti upoštevana ob dostavi, vgradnji in uporabi izdelka: 

• Na dovodne električne kable je priporočljivo vgraditi izdelku primerno močno avtomatsko 
varovalko  

• Izklopite varovalke v glavni omarici pred kakršnimkoli vzdrževalnim ali sevisnim posegom na 
izdelku. 

• Preverite brezhibnost dvižnih ušes ali podobnih obešalnih pripomočkov pred dvigovanjem toplotne 
črpalke. Nikoli ne stojte pod dvignjeno toplotno črpalko. 

• Nikoli ne tvegajte varnosti z odstranitvijo ohišij, pokrovov ali podobnih predmetov, ki so pritrjeni na 
mesto. 

• Nikoli ne tvegajte varnosti z odklapljanjem varnostne opreme. 

• Samo pooblaščene osebe lahko rokujejo ali servisirajo izdelek. 
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Pregled MasterQal 200 
 

 

 

 

 

 

 

  

Uvodnice za kable 
 

Priklopi z vrstnimi sponkami 
 

Stikalo pretoka sanit. vode 
 

Dodat. izhod gor.dela 
  

Tipalo gor. dela zalogovnika 

Elekt. grelnik (maks 10.5 kW) 

Dodat. izhod spod. del 
 

Črpalka v prenosnik za 
   

Toplotni prenosnik za sanitarno 
 

Tipalo spod. dela zalogovnika 

Dodat. izhod spod. del 
 

Izpustni ventil 

Obtočna črpalka v TČ 

Električno vezje za nadz. zalog. 
 

Kontaktor elekt. grelnika 
 

Varovalke TČ/el. grelnika  
 

Ponastavitev motorne zaščite 

Vklop ogrevanja v sili 

Preklopni ventil za toplotno 
 

Mešalni ventil 

Hladna voda - vhod, cu22 

Sanitarna voda - izhod, cu22 

Priklop ekspanzije, DN25 

Povratni vod toplotna črpalka, 
 

Dvižni vod toplotna črpalka, 
 

Dvižni vod ogrevanje, cu22 

Povratni vod ogrevanje, cu22 
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Pregled MasterQal 300 
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Priklop ekspanzije, DN25 

Povratni vod toplotna črpalka, 
 

Dvižni vod toplotna črpalka, 
 

Dvižni vod ogrevanje, cu22 

Povratni vod ogrevanje, cu22 
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Preklopni ventil za toplotno 
 

Mešalni ventil 
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Rokovanje 
To poglavje je namenjenu vam, uporabnikom izdelka in opisuje kako vaš novi ogrevalni sistem deluje 
in vase možnosti za nastavitve, da bi bilo v hiši kar se da udobno z najvišjimi prihranki. 

Prosite vašega instalaterja, da gre z vami skozi sistem in povprašajte za registracijski formular po 
uspešnem zagonu sistema. 

Kako deluje MasterQal 
V enoti MasterQal je ogrevalna voda, ki je uporabljena za ogrevanje hiše in sanitarne vode. Ker 
ogrevalna voda za ogrevanje hiše (radiatorji/talno ogrevanje) ne rabi imeti tako visoko temperaturo, 
je vgrajeni zalogovnik razdeljen na dva dela, spodnji in zgornji. Med obema deloma je nameščena 
plošča, ki omogoča da sta v zalogoniku dve različni temperature ogrevalne vode.   

Spodnji del zalogovnika 
Spodnji del je primarno uporabljan za ogrevanje hiše, vendar tudi za predgretje sanitarne vode, ki se 
potem v zgornjem delu doogreje za našo uporabo. Glede na ogrevalni sistem, so pri različnih zunanjih 
temperaturah potrebne različne temperature ogrevalne vode. V kolikor je zunaj toplo, ogrevalni 
sistem ne potrebuje tako vroče vode. Nasprotno pa, če je zunaj hladno je potrebna višja temperature 
ogrevalne vode. Temperatura ogrevalne vode za radiatorje/talon ogrevanje se določa po 
takoimenovani ogrevalni krivulji. Ogrevalno krivuljo lahko nastavite sami. Pomembno je, da je 
ogrevalna krivulja pravilno nastavljena – za vase udobje obenem pa za celovito učinkovitost 
ogrevalnega sistema. 

Zgornji del zalogovnika 
Zgornji del zalogovnika je predvsem namenjen ogrevanju sanitarne vode. Ker mora biti sanitarna 
voda vedno na voljo, toplotna črpalka skrbi za ustrezno temperature zgornjega dela zalogovnika, 
neglede na zunanjo temperature. Temperaturo zgornjega dela zalogovnika lahko nastavite sami. Višja 
kot je nastavljena temperature, bolj topla je sanitarna voda, vendar potrebuje visa temperature tudi 
več energije za ogretje, zato je tudi priprava dražja. 

Sanitarna voda 
MasterQal uporablja posebno tehniko za ogrevanje sanitarne vode skozi dodatni toplotni prenosnik. 
Ko začne zmanjkovati sanitarne vode, npr. med tuširanjem, se topla voda jemlje tako iz spodnjega kot 
zgornjega dela zalogovnika skozi toplotni prenosnik, kjer vstopa hladna voda in se segreje na 
ustrezno temperaturo. Bojazni za legionelo ni, ker se sanitarna voda ne skladišči, pripravlja se 
trenutno po potrebi. 

Toplotna crpalka 
MasterQal lahko deluje kot navaden električni grelnik, brez da bi bila na njega priklopljena toplotna 
črpalka. Najvišji prihranki se seveda pridobijo s priklopom Mecaterm toplotne črpalke. Toplotna 
črpalka je lahko tipa zrak/voda, ki je postavljena zunaj ali zemlja/voda, ki je vgrajena v notranjosti. 

Električni grelnik 
MasterQal ima vgrajen električni grelnik v zgornjem delu zalogovnika. Uporablja se, ko energija iz 
toplotne črpalke ni dovolj za pokrivanje vseh potreb po ogrevanju ali v kolikor pride do okvare na 
toplotni črpalki. 
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Ogrevalna krivulja 
To poglavje opisuje kako deluje ogrevanje hiše in kako lahko nastavljate ogrevalno krivuljo, da bi 
dosegli kar največje prihranke vrez izgube udobnosti. 

Potrebe objekta po ogrevanju 
Kako je hiša zgrajena, klimatski pogoji v okolici in oblika ogrevalnega sistema, ki ga uporabljate imajo 
vpliv na to, koliko energije je potrebno za ogrevanje.  Veliko faktorjev vpliva na temperature 
potrebne za ogrevanje vašega ogrevalnega sistema. Naprimer, ko je zunaj hladno, bo hiša 
potrebovala več energije/ogrevanja. Če imate star radiatorski ogrevalni sistem, bodo radiatorji 
potrebovali bolj toplo vodo kot moderni radiatorski sistemi, da bi oddajali zadostno količino toplote. 
V koliko imate vgrajeno talno ogrevanje, ogrevalna voda ne bo potrebovala takšne temperature za 
doseganje zadostnega ogrevanja. Glede na vse te parameter, ki se razlikujejo od hiše do hiše, bodo 
nastavitve edinstvene za vsak primer posebej. Temu pravimo ogrevalna krivulja.  
 
Poenostavljeno, lahko ogrevalno krivuljo opišemo kot zvezo med zunanjo temperaturo in 
temperaturo ogrevalne vode (dvižnega voda) , ki jo vaš ogrevalni sistem potrebuje – glejte diagram 
spodaj. Ogrevalno krivuljo lahko popravljate na več načinov, tako da ustreza za prav vaš primer in v 
tem poglavju vam bomo predstavili te načine. 

 

Pomembno! Ogrevalna krivulja za hišo, ki je pravilno nastavljena, lahko prihrani 
veliko denarja. 

Primer ogrevalne krivulje. (To je tovarniško nastavljena krivulja) 
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Nastavitev ogrevalne krivulje 
Imamo tri osnovne nastavitve ogrevalne krivulje, točke A, B in C. S temi tremi točkami lahko nastavite 
vsebino in vertikalno pozicijo. 

Vedno je cilj nastaviti krivuljo kar se da nizko. 

 

Točka A Točka A opisuje temperature ogrevalne vode poslane v radiatorje ali 
talno ogrevanje v kolikor je zunanja temparatura -15°C. Tovarniška 
osnovna nastavitev je 55°C. Z drugimi besedami, ko je zunaj -15°C bo 
MasterQal enota v ogrevalni sistem pošiljala vodo temperarure 55°C.  
Ko popravite to točko, spremenite kot celotne krivulje. Največje 
spremembe se pojavijo, ko so zunanje temperature nizke – glejte graf 
spodaj.  
 
V kolikor smatrate, da ni dovolj toplote ko je zunaj pod -5°C a pri višjih 
zunanjih temperaturah ni premalo, lahko to točko povečate. 

 

 

Nastavitev točke A na ogrevalni krivulji. (Tovarniška nastavitev 55° C je označena s križcem) 
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Točka B Nastavitev točke B pomeni, da se celotna krivulja pomakne navzgor 
(paralelni pomik). Z drugimi besedami, ne spreminjate vsebine pri 
katerikoli zunanji temperaturi temveč spremenite krivuljo za celotni 
razpon zunanjih zemperatur. Tovarniška nastavitev je postavljena na 
0°C, to je brez pomika. V kolikor povečate to vrednost, se krivulja 
pomakne navzgor, to je postane topleje, če pa zmanjšate vrednost, se 
temperature spusti. 
To nastavitev se uporabi, ko občutite, da je prehladno (ali pretoplo) 
neglede na zunanjo temperature.  
(Ta nastavitev naj bi bila tudi prva sprememba ob prilagajanju ogrevalne 
krivulje). 

 

 

Nastavitev točke B ogrevalne krivulje.  
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Točka C Točka C ima 2 pomena.  
Na eni strani, se jo uporablja za spreminjanje vsebine ogrevalne krivulje 
pri višjih zunanjih temperaturah, obenem pa kot “izklopno 
temperaturo” za ogrevanje hiše.  
Ko zunanja temperatura doseže nastavljeno vrednost in ostane nad njo 
vsaj 8 ur, MasterQal preneha s pošiljanjem ogrevalne vode/energije v 
ogrevalni sistem in zatorej izklopi ogrevanje hiše. 
 
Med poletnim časom, ko je ogrevanje izklopljeno, se bosta tako obtočna 
črpalka kot mešalni ventil aktivirala periodično, da preprečita zastoj. 

 

V kolikor občutite, da ni dovolj ogrevanja, ko je zunanja temperature 
nad +5°C, vendar ko postane hladneje ni nikakršnih problemov, lahko to 
točko zvišate.   

 

 

Nastavljanje točke C ogrevalne krivulje. (Tovarniška nastavitev je +17°C in je označena s križcem).   
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Lomljenje Ko je zunanja temperatura okoli 0°C in je zelo vetrovno, je včasih 
potrebna nekoliko višja temperature v ogrevalni sistem. To nastavitev, 
ko je zunanja temperatura 0°C, imenujemo točka lomljenja.  

Ko občutite, da ni dovolj ogrevanja, ko je zunanja temperature okoli 0°C 
sicer pa je je dovolj, lahko povečate to nastavitev. 

 

 

 

Nastavitev točke lomljenja. (Tovarniška nastavitev je 0)  
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Omejevanje ogrevalne krivulje 

Točke A, B in C se vse uporabljajo za nastavljanje krivulje v različnih pozicijah. Obstajajo pa še trije 
drugačni načini za nastavitev krivulje. Ogrevanje kleti, talno ogrevanje in sobna tipala. Te 3 nastavitve 
ne posegajo v vsebino ali pozicijo ogrevalne krivulje. Namesto tega, omejujejo ogrevalno krivuljo in 
omogočajo nastavitev minimalne in maksimalne temperature poslane v ogrevalni sistem. 

Ogrevanje kleti Ogrevanje kleti dovoljuje prekinitev funkcije opisane v točki C, "izklop 
ogrevanja", kar pomeni, da MasterQal enota ustavi dovajanje ogrevanja 
v ogrevalni sistem.  Če aktivirate ogrevanje kleti, bo MasterQal še naprej 
dovajal toplo vodo z nastavljeno temperature, četudi je zunanja 
temperatura visoka.  

Ogrevanje kleti kativirajte, če ne želite, da se ogrevanje izklopi tudi ko je 
zunaj toplo. Ta funkcija je predvsem v uporabi tam kjer obstaja klet, ki 
potrebuje nekaj toplote tudi v poletnem času, ali pa kopalnico s talnim 
ogrevanjem, ki ga želite vzdrževati toplega tudi med poletnim časom.  
(V primeru spodaj, ogrevanje kleti je nastavljeno na 25°C)  

 

 

Nastavitev omejevanja krivulje z “ogrevanjem kleti”.  
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Talno ogrevanje Talno ogrevanje je nasprotje ogrevanja kleti. Talno ogrevanje omejuje 
ogrevalno krivuljo in nastavi maksimalno temperaturo pri kateri je 
ogrevanje lahko dovajano v ogrevalni sistem, ne glede na to, kako 
hladno je zunaj. Naj opozorimo, da mora vaš instalater vklopiti to 
funkcijo v instalaterjevem meniju, da bi jo lahko videli.  
 
Nastavitev maksimalne temperature obenem dovoljuje varovanje 
talnega ogrevanja pred previsokimi temperaturami. Ta funkcija je v 
uporabi le, ko je ogrevalni sistem v celoti s tanim ogrevanjem.  

 

 

Nastavitev “talnega ogrevanja” v ogrevalni krivulji.  
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Sobno tipalo Sobno tipalo je tipalo nameščeno v osrednjem prostoru objekta in daje 
MasterQal enoti informacijo o notranji temperaturi. V odvisnosti od 
načina gradnje objekta, je ta informacija bolj ali manj učinkovita. Če 
imate veliko hišo z majhnimi sobami, je zelo težko uporabljati sobno 
tipalo, saj je lahko v oddaljenih sobah pretoplo ali prehladno. Če pa 
imate hišo z odprtimi prostori, potem je sobno tipalo priporočeno, tako 
za doseganje udobja kot boljše učinkovitosti toplotne črpalke. 
Če imate vgrajeno sobno tipalo, lahko določite ali bo tipalo vplivalo na 
ogrevanje in ogrevalno krivuljo ali ne. Ko bo postalo topleje, kot ste 
nastavili, bo MasterQal enota zmanjšala ogrevanje v radiatorje/talno 
ogrevanje. Večja kot je razlika, nižja temperatura v ogrevanje. Ta 
popravek temperature se izvajal ves čas, tako da se bo ogrevalna 
krivulja ves čas spreminjala. Za vsako 1/10 stopinje (0.1°C) ) za katero 
temperature odstopa od nastavljene, se temperature v ogrevanje spusti 
za približno 4 °C. 

Začasno blokiranje Tipka na ohišju notranjega tipala se lahko uporabi za različne funkcije po 
vaši izbiri. Ena od funkcij je trenutni izklop vpliva tipala na ogrevalno 
krivuljo. Ta funkcija je priročna v kolikor imate v istem prostoru kot 
sensor tudi odprt kamin. Ko s kaminom ogrejete prostor, bo tipalo 
povzročilo izklop ogrevanja v celotnem ogrevalnem sistemu, vpliv bo 
tudi na druge prostore. Če pa uporabite omenjeno funkcijo, lahko 
nastavite čas blokiranja tipala, vsakokrat ko želite uporabiti kamin. Ob 
pritisku na tipko bo funkcija potrjena z dvema utripoma rdeče diode na 
tipalu. Kakšne nastavitve so potrebne za uporabo omenjene funkcije si 
poglejte v meniju: “Nastavitve” ->”Za uporabnika”->Funkcijska tipka”.  
Več informacij v poglavju “Meni funkcijske tipke” 

 

Opozorilo! Tipalo ne more dvigniti krivulje v kolikor postane hladno v hiši. Če v hiši 
postane prehladno, potem morate krivuljo ročno dvigniti na podlagi predhodnih 
navodil v tem poglavju. 

 

Primer uporabe funkcijske tipke sobnega tipala. Nastavljena temperature sobe je 21.0°C. Če se 
temperature v hiši dvigne, se temperature v ogrevalnem sistemu postopno zmanjša. 
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Zakaj je ogrevalna krivulja pomembna? 
Sedaj smo se sprehodili skozi nastavitve ogrevalne krivulje in pomembnost pravilno nastavljene 
ogrevalne krivulje je bila poudarjena.  Zakaj je tako pomembna? 

Toplotna črpalka se ne obnaša kot oljni kotel, kotel na trda goriva ali električni kotel, kjer 
temperature nimajo tako velikega vpliva na učinkovitost. 
Uspešnost/učinkovitost toplotne črpalke se imenuje COP in meri koliko energije pridobite glede na 
vloženo energijo. COP = 3 pomeni, da za vsaki vloženi kWh energije, dobite 3 kWh energije. 
Učinkovitost, COP, toplotne črpalke je odvisen od številnih različnih parametrov, vendar je jasna 
povezava med temperaturo ogrevalne vode v toplotni črpalki in COP. Bolj topla kot je ogrevalna 
voda, ki jo mora proizvesti toplotna črpalka, nižji je odstotek učinkovitosti, COP, in nižji so prihranki. 
To pomeni, da bi optimizirali prihranke, je potrebno ogrevalno krivuljo spustiti kolikor je to mogoče. 
Če je ogrevalna krivulja nastavljena previsoko, toplotna črpalka ogreje ogrevalno vodo na višjo 
temperature kot je potrebno in posledično imamo nižjo učinkovitost. 

 

 

Najboljši prihranki vašega ogrevalnega sistema          
ob nastavitvi temperature ogrevalne vode na čim 
nižjo vrednost! 

 

V praksi 
Nastavitev idealne ogrevalne krivulje za object lahko traja dolgo časa in lahko da jo boste morali 
večkrat popravljati. Pred vsem jo bo potrebno popravljati, ko bodo zunanje temperature padle. 
Tu je nekaj osnovnih namigov, ki jih je priporočljivo upoštevati. 

Termostati radiatorjev 
Vse termostatske glave na radiatorjih naj bodo povsem odprte ko nastavljate ogrevalno krivuljo. V 
nasprotnem primeru lahko MasterQal enota v ogrevalni sistem spušča višjo temperaturo kot je 
potrebna.  

Prilagoditev 
S povsem odprtimi termostatskimi glavami, poskušajte spuščati ogrevalno krivuljo s pomočjo 
nastavitev v tem poglavju, npr. točko B ogrevalne krivulje. Počakajte par dni in preverite, ali je 
udobnost v prostorih zadovoljiva. Ko pridete do nastavitve, ko je dovolj toplo v najbolj hladni sobi 
hiše, lahko fino nastavite termostatske glave na radiatorjih v ostalih sobah. 

Sobno tipalo 
Sobno tipalo naredi prilagoditve enostavnejše, saj ogrevalni sistem sam zmanjšuje ogrevalno krivuljo 
po potrebi.   
Zapomnite si, da dvig sobne temperature za eno stopinjo pomeni približno 3-5°C toplejšo ogrevalno 
vodo.    
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Sanitarna voda 
Poleg ogrevanja hiše je pomembno tudi imeti dovolj sanitarne vode. MasterQal primarno uporablja 
kompresor v kombinaciji s svojo specialno preklopno tehnologijo za pripravo sanitarne vode Lahko 
vplivate na način, kako je sanitarna voda pripravljena in vaš izbor bo vplival tako na količino sanitarne 
vode kot na učinkovitost ogrevalnega sistema. 
Ravno tako kot z ogrevanjem hiše, kot ste lahko prebrali v prejšnjem poglavju, obstaja povezava med 
temperature sanitarne vode in prihranki, ki jih lahko dosežete. Visoke temperature vedno pomenijo 
tudi manjši prihranek. Z uporabo edinstvenega MasterQal toplotnega prenosnika, imate lahko veliko 
količino sanitarne vode z optimalnimi prihranki.  
 

Kako je pripravljena sanitarna voda 
MasterQal enota nima vgrajenega bojlerja ali spirale s sanitarno vodo v zalogovniku, ampak se sveža 
sanitarna voda pripravlja neprekinjeno s pomočjo vgrajenega posebnega toplotnega prenosnika za 
sanitarno vodo. Toplotni prenosnik izrablja tako vodo iz spodnjega dela kot tudi zgornjega dela 
zalogovnika, ki ima vedno na razpolago vročo vodo. Spodnji del zalogovnika predgreje vstopajočo 
hladno sanitarno vodo in zgornji del zalogovnika se uporabi za doogretje sanitarne vode, tako da je 
sanitarna voda res vroča. MasterQal segreva sanitarno vodo le ko jo potrebujete. Vgrajen ima 
poseben merilec pretoka, ki požene obtočno črpalko za poganjanje vode iz spodnjega dela 
zalogovnika skozi toplotni prenosnik, ki ogreje sanitarno vodo. Poglejte si shematski prikaz spodaj. 

 

  

Toplotni prenosnik za 
it  d  

Vhod hladne sanitarne vode 

MasterQal 

Zgornji del zalogovnika 

Spodnji del zalogovnika 

Izhod sanitarne vode 

Obtočna črpalka v prenosnik 

Merilec pretoka 
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Nastavitve sanitarne vode 
Za pripravo sanitarne vode v MasterQal lahko uporabite številne nastavitve.  

Ekonomično ali prioritetno 
Prva osnovna odločitev, ki jo morate narediti je, ali želite imeti dodatno vročo sanitarno vodo ali bi 
raje poudarek na čim višjem prihranku. V večini primerov, ekonomični način zagotavlja dovolj 
sanitarne vode, vendar če imate večjo banjo ali jacuzzi, ipd. boste mogoče želeli izbrati prioritetni 
način priprave sanitarne vode. 

 

Pomembno! Vedno začnite z ekonomičnim načinom in preverite če zagotavlja dovolj 
sanitarne vode za vaše potrebe.  

 

Ekonomično 
Ekonomični način pomeni, da ima obtočna črpalka za sanitarno vodo MasterQal enote več časa za 
ogretje sanitarne vode v zgornjem delu zalogovnika. Ko uporabljate sanitarno vodo iz MasterQal 
enote, primarno za tuširanje ali polnjenje kadi, bo temperature v zgornjem delu zalogovnika (in 
spodnjem) padla. Toplotna črpalka se bo vklopila k obo temperature padla za nekaj stopinj. Če bo 
temperature še naprej padala, se lahko vklopi tudi električni grelnik. Ko uporabljate ekonomični način 
priprave sanitarne vode, je dovoljen večji pad temperature preden se vklopi električni grelnik. To 
omogoča, da raje toplotna črpalka ogreva sanitarno vodo, kar je bolj ekonomična rešitev. 

Prioritetno 
Prioritetna nastavitev pomeni, da električni grelnik vklopi prej, če temperature v zgornjem delu 
zalogovnika pade. To zagotavlja boljšo zmogljivost ogrevanja sanitarne vode, vendar je obenem dražji 
način. 
 
Spodnja grafa prikazujeta kaj se dogaja v ekonomičnem in kaj v prioritetnem načinu, ko temperature 
v zgornjem delu zalogovnika pade.  

    

Vklop električnega 
l ik  

Vklop toplotne 
č lk  

Vklop toplotne 
č lk  

Vklop električnega 
l ik  
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Dodat. sanitarna voda 
Tipka na ohišju notranjega tipala se lahko uporabi za različne funkcije po vaši izbiri. Ena od the funkcij 
je tudi funkcija “Dodatna sanitarna voda”. The function gives the possibility to temporarily increase 
the hot water performance of the MasterQal. Funkcija je uporabna naprimer, ko se večje število ljudi 
želi tuširati en za drugim, se uporablja več tušev naenkrat ali se polni večja kad /Jacuzzi. 

Ob pritisku na tipko bo funkcija potrjena z dvema utripoma rdeče diode na tipalu. Kakšne nastavitve 
so potrebne za uporabo omenjene funkcije si poglejte v meniju: “Nastavitve” ->”Za 
uporabnika”->Funkcijska tipka”.  Več informacij v poglavju “Mani funkcijske tipke” 

Pozor! Toplotna črpalka bo rabila 15-30min da dvigne temperature v zalogovniku. 

Električni grelnik se za to funkcijo ne uporablja, kar avtomatsko pomeni nižje stroške. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura v zgornjem delu zalogovnika 
Sami lahko nastavite kakšna temperatura naj bo v zgornjem delu zalogovnika. Kot je že bilo omenjeno v tem 
poglavju, pomeni višje nastavljena temperature avtomatsko tudi višje stroške, vendar je nivo udobja na nek 
način višji. Če nastavite temperaturo zelo visoko, nad 60°, to lahko pomeni, da toplotna črpalka ne bo sama 
zmogla segreti zgornjega dela zalogovnika in se bo moral vklopiti električni grelnik kot pomoč. 
Tovarniška nastavitev temperature zgornjega dela zalogovnika je 55°C. Poskusite znižati to temperature za 
par stopinj v nastavitvah in preverite ali je temperature sanitarne vode zadovoljiva za vaše potrebe. S tem 
lahko zagotovite večje prihranke.  
V kolikor vasa hiša (ogrevalni sistem) potrebuje bolj toplo vodo, ko ste jo nastavili v nastavitvah za zgornji del 
zalogovnika, se bo uporabila ogrevalna krivulja za zgornji del zalogovnika. 
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Outdoor temperature

Osnovno ogrevanje 
Osnovno ogrevanje je najnižja temperature, do katere bo MasterQal enota dovolila padec temperature v 
spodnjem delu zalogovnika, tudi če ogrevalni sistem ne potrebuje tople vode.  
Ta nastavitev je tu, da imate dovolj sanitarne vode, tudi če hiša ne potrebuje toliko ogrevanja. To je zato, 
ker se voda v spodnjem delu zalogovnika uporablja za predgrevanje sanitarne vode. Če želite povečati 
količino sanitarne vode,  lahko povišate to temperaturo v nastavitvah. 

Poletno ogrevanje 
V poletnem času, vasa hiša potrebuje izredno malo ogrevanja, ali pa ga sploh ne potrebuje. Da bi 
podaljšali čas delovanja toplotne črpalke in povečali količino sanitarne vode v poletnem času, lahko 
nastavite temperaturo ko toplotna črpalka segreje celotno vsebino spodnjega dela zalogovnika, tako 
imenovano “Poletno ogrevanje”. 
 
MasterQal se preklopi na poletni način, ko je zunanja temperature nad nastavljeno temperaturo vsaj 
8 ur. Sistem ostane v poletnem načinu delovanja vsaj 12 ur, ali toliko časa, kot je zunanja 
temperatura nad nastavljeno temperaturo. Ta nastavitev tu da prepreči MasterQal enoti 
preklapljanje med poletnim ogrevanjem in ogrevanjem po krivulji glede na poletne noči. 

Nastavitve, ki vplivajo na temperature v spodnjem delu zalogovnika. Graf spodaj prikazuje "osnovno 
ogrevanje" nastavljeno na 30°C in poletno ogrevanje na 20°C  

 

  
Poletno ogrevanje 

Osnovno ogrevanje 
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Zakaj je ogrevalna krivulja pomembna? 
Sedaj smo se sprehodili skozi nastavitve ogrevalne krivulje in pomembnost pravilno nastavljene 
ogrevalne krivulje je bila poudarjena.  Zakaj je tako pomembna? 

Toplotna črpalka se ne obnaša kot oljni kotel, kotel na trda goriva ali električni kotel, kjer 
temperature nimajo tako velikega vpliva na učinkovitost. 
Uspešnost/učinkovitost toplotne črpalke se imenuje COP in meri koliko energije pridobite glede na 
vloženo energijo. COP = 3 pomeni, da za vsaki vloženi kWh energije, dobite 3 kWh energije. 
Učinkovitost, COP, toplotne črpalke je odvisen od številnih različnih parametrov, vendar je jasna 
povezava med temperaturo ogrevalne vode v toplotni črpalki in COP. Bolj topla kot je ogrevalna 
voda, ki jo mora proizvesti toplotna črpalka, nižji je odstotek učinkovitosti, COP, in nižji so prihranki. 
To pomeni, da bi optimizirali prihranke, je potrebno ogrevalno krivuljo spustiti kolikor je to mogoče. 
Če je ogrevalna krivulja nastavljena previsoko, toplotna črpalka ogreje ogrevalno vodo na višjo 
temperature kot je potrebno in posledično imamo nižjo učinkovitost. 

 

Najboljši prihranki vašega ogrevalnega sistema ob 
nastavitvi temperature ogrevalne vode na čim nižjo 
vrednost! 

 

V praksi 
Nastavitev idealne ogrevalne krivulje za object lahko traja dolgo časa in lahko da jo boste morali 
večkrat popravljati. Pred vsem jo bo potrebno popravljati, ko bodo zunanje temperature padle. 
Tu je nekaj osnovnih namigov, ki jih je priporočljivo upoštevati. 

Termostati radiatorjev 
Vse termostatske glave na radiatorjih naj bodo povsem odprte ko nastavljate ogrevalno krivuljo. V 
nasprotnem primeru lahko MasterQal enota v ogrevalni sistem spušča višjo temperaturo kot je 
potrebna.  

Prilagoditev 
S povsem odprtimi termostatskimi glavami, poskušajte spuščati ogrevalno krivuljo s pomočjo 
nastavitev v tem poglavju, npr. točko B ogrevalne krivulje. Počakajte par dni in preverite, ali je 
udobnost v prostorih zadovoljiva. Ko pridete do nastavitve, ko je dovolj toplo v najbolj hladni sobi 
hiše, lahko fino nastavite termostatske glave na radiatorjih v ostalih sobah. 

Sobno tipalo 
Sobno tipalo naredi prilagoditve enostavnejše, saj ogrevalni sistem sam zmanjšuje ogrevalno krivuljo 
po potrebi.   
Zapomnite si, da dvig sobne temperature za eno stopinjo pomeni približno 3-5°C toplejšo ogrevalno 
vodo.    
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Zaslon 
Vse nastavljive vrednosti se nastavljajo preko zaslona in šestih tipk. The display allows you to see 
current system information as well as any activated alarms. 

Pregled 
Indikator delovanja 
Vklopljena zelena lučka na desni strani med normalnim delovanjem indicira, da vse operacije 
potekajo nemoteno. Če pride do napake, se bo indikator spremenil v rdeče. V kolikor rdeča lučka 
utripa, to pomeni da je napaka aktivna in se ne more ponastaviti s pritiskom na gumb. Če pa lučka 
stalno sveti rdeče, pomeni da je bila napaka zaznana, vendar ni več aktivna in jo lahko ponastavimo. 

Tipke 

Puščica gor/dol: Puščici gor/dol se uporablja za pregledovanje gor ali dol v menijskem drevesu. 

Puščica levo/desno: Puščica levo/desno se uporablja za pomik na naslednji nivo v menijskem   
drevesu in za aktiviranje spremembe v katerikoli nastavitvi. (Desna 
puščica se uporabi za pomik nazaj ob vpisovanju kode) 

ENTER: Enter se uporablja za potrditev nastavitve, npr. ko ste v neki nastavitvi,  
lahko potrdite katerokoli vrednost s pritiskom na tipko Enter. 

ESC: Escape se uporabi za pomik navzgor v meniju sistema, npr. če ste na 
nivoju 4 v meniju in pritisnete tipko escape, se boste pomaknili na nivo 
3. Escape se lahko uporabi tudi za vrnitev nastavitve. 

 

Indikator delovanja 

Puščica gor/povečanje 

Enter/OK 

Puščica dol/zmanjšanje 

Puščica desno 

Puščica levo 

Escape/Nazaj 

Zaslonsko okno 
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Menijski načini  
Obstajata 2 glavni prikazni skupini: 

- Avtomatski način/Alarm 
- Glavni meni 

 
V avtomatskem načinu ne morete brskati, prikazuje namreč trenutne informacije sistema, npr. 
trenutne vrednosti temperature v zalogovniku ali status toplotne črpalke. Če se je pojavila napaka ali 
več njih, se to prikaže v tem načinu. 
 
Sistemski meni je način, kjer lahko brskate po različnih prikaznih oknih in pregledujete/spreminjate 
trenutne vrednosti ali spremenite nastavitve za sistem. 

Uporabite tipko "ESC" za preklop med dvema načinoma. Če ste bili v sistemskem meniju in niste 
pritisnili tipke zadnjih 15 minut, se bo zaslon samodejno vrnil v avtomatski način/alarm. 

Spremembe nastavitev 
Da bi lahko spremenili določeno nastavitev, morate biti v prikaznem zaslonu, ki omogoča 
spreminjanje vrednosti. Vsi nastavitveni prikazni zasloni se nahajajo v "Nastavitve" podmeniju. 

Ko ste v prikaznem oknu nastavitev, je prikazana številka ali da/ne opcija. Vse vrednosti, ki jih je 
mogoče spreminjati imajo pred sabo puščico (→). Za aktiviranje nastavitve, pritisnite desno tipko.  To 
bo povzročilo spremembo izgleda puščice in bo začela utripati. Zdaj lahko uporabite tipki gor/dol za 
spreminjanje vrednosti. 

Primer 1 

Pritisnite desno tipko za 
aktivacijo nastavitev 

 Puščica prične utripati. 
Uporabite tipki gor/dol za 
spreminjanje vrednosti. 

 Potrdite spremembo s tipko 
ENTER ali vrnite staro 
nastavitev s tipko ESC. 

 

Tocka ogrev.kriv. B: 

→ 
Tocka ogrev.kriv. B: 

→ 

Tocka ogrev.kriv. B: 
Paralelni premik Paralelni premik Paralelni premik 
ogrev.krivulje ogrev.krivulje ogrev.krivulje 
(+/-): →0°C (+/-): >4°C (+/-): →4°C 

 
Primer 2 

Pritisnite desno tipko za 
aktivacijo nastavitev 

 Puščica prične utripati. 
Uporabite tipki gor/dol za 
spreminjanje vrednosti. 

 Potrdite spremembo s tipko 
ENTER ali vrnite staro 
nastavitev s tipko ESC. 

 

Sobno tipalo se upo- 

→ 
Sobno tipalo se upo- 

→ 

Sobno tipalo se upo- 
rablja za prilagaj. rablja za prilagaj. rablja za prilagaj. 
ogrev.krivulj.: →Ne ogrev.krivulj.: →Ne ogrev.krivulj.: →Da 
   



S t r a n  | 25 
 

Menijsko drevo 
Menijsko drevo se sestoji iz večih podmenijev.  Nekateri podmeniji so direktno dostopni, za nekatere 
pa je potrebna koda. Kodno zaščiteni meniji so namenjeni instalaterju/serviserju in se ne smejo 
spreminjati brez podrobnega poznavanja sistema ali pa je za spremembo potrebno poklicati 
pooblaščenega instalaterja/serviserja ali uvoznika. V tem poglavju bomo predstavili menije, ki ne 
potrebujejo kode za odklepanje. 

Glavni meni 
Spodaj lahko vidite kako izgleda glavni meni, ki ima 4 podmenije. 
 

→Nastavitve 
 Trenut.vrednosti 
 Info/Casi delovanja 
 Servis 

 
 

Nastavitve: V tem meniju lahko med drugim spreminjate nastavitve ogrevalne  
krivulje, sobno temperaturothe, temperature sanitarne vode, ipd. 

Trenutne vrednosti: V tem meniju lahko pregledujete trenutne vrednosti sistema, npr. 
temperaturo v zalogovniku, dobno temperaturo, delovanje el.grelnika, 
ipd. 

Info/casi delovanja: Info/časi delovanja je meni z informacijo o serijski številki in verziji 
programske opreme.  V tem meniju lahko tudi naprimer vidite koliko 
časa je toplotna črpalka delovala v zadnji 24 urah. 

Servis: Ta meni vsebuje napredne nastavitve in jih sme uporabljati zgolj 
instalater/serviser ali uvoznik. 
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Meni - Nastavitve 
Meni nastavitve vsebuje 3 podmenije. 
 

→Za uporabnika 
 Za instalaterja 
  
  

 

Za uporabnika: V tem meniju lahko med drugim spreminjate nastavitve ogrevalne  
krivulje, sobno temperaturothe, temperature sanitarne vode, ipd. 

Za instalaterja: Ta meni vsebuje nastavitve za celoten system in naj bi ga uporabljal 
zgolj instalater/serviser oziroma uvoznik. 

Meni - Za uporabnika 
Meni "Za uporabnika" vsebuje 3 podmenije. 

→Ogrevanje/Sanitarna 
 Funkcijska tipka 
 Ogrevanje bazena 
  

 
Ogrevanje/Sanitarna: Meni za spreminjanje nastavitev ogrevanja in sanitarne vode. 

Funkcijska tipka: Meni za nastavljanje funkcije funkcijske tipke na sobnem tipalu. 

Ogrevanje bazena: Če je priklopljena dodatna oprema “Ogrevanje bazena” bo ta meni 
aktiviran. Preberite navodila priložena k dodatni opremi. 

Meni Ogrevanje/Sanitarna 
→Ogrevalni sistem 1 
 Ogrevalni sistem 2 
 Sanitarna voda 
  

 

Ogrevalni sistem (1):  V tem meniju nastavljate parametre ogrevalnega sistema, vključno 
z nastavitvijo ogrevalne krivulje. 

Ogrevalni sistem (2):  Je v veljavi samo ko je prigrajen dodatni mešalni set za ogrevalni 
sistem 2 (dodatna oprema). Meni vsebuje enake nastavitve kot za 
ogrevalni sistem 1. 

Sanitarna voda: V tem meniju se odločate kako nastaviti sanitarno vodo, npr. 
temperaturo in ali je sanitarna voda prioriteta, ipd. 



S t r a n  | 27 
 

Meni – Ogrevalni sistem 1(2) 
Predno spremenite nastavitve v tem meniju, podrobno preberite poglavje "Ogrevalna krivulja". 

Zaslon  Opis Opombe 

Sobno tipalo se upo- 

► 

Ta zaslon dovoljuje vklop vpliva sobnega tipala na ogrevalno 
krivuljo.  
V kolikor temperatura na sobnem tipalu prekorači nominalno 
vrednost (nastavljeno točko) za sobno temperaturo, sistem 
avtomatsko spusti temperaturo v ogrevalni sistem. Opozorilo! 
Sobno tipalo lahko samo spusti ogrevalno krivuljo, t.j. spusti 
temperaturo v ogrevalni sistem, ne more je dvigniti.  
 

Za uporabo omenjene 
funkcije mora biti 

sobno tipalo vgrajeno. 

rablja za prilagaj. 
ogrev.krivulj.: →Da 
 

↓  

Sobna temperatura 

► 

 
Nastavitev sobne temperature (če je sobno tipalo vgrajeno). 
Zaslon prikazuje dejanske vrednosti, nastavljivo nominalno 
vrednost in razliko med trenutno/nominalno vrednostjo. 

Prikazano samo, če je 
sobno tipalo aktivirano 
za vpliv na ogrevalno 

krivuljo. 

Dejanska:   20.2°C 
Nominalna: →20.8°C 
Razlika:     +0.6°C 

↓  
Tocka A ogrev.kriv.: 

► 

 
Točka ogrevalne krivulje A prikazuje temperaturo za ogrevalni 
sistem ko je zunanja temperatura -15°C.  

 

Ogrev.temp. v ogrev. 
sistem pri zunanji 
temp. -15C: →55°C  

↓  
Tocka ogrev.kriv. B: 

► 

Točka ogrevalne krivulje B omogoča pomik celotne ogrevalne 
krivulje gor in dol (paralelni premik). Pomakne krivuljo gor (+), 
pošlje višjo temperaturo v ogrevalni sistem pri vseh zunanjih 
temperaturah in obratno ko je krivulja pomaknjena navzdol (-).  

Paralelni premik 
ogrev.krivulje 
(+/-): →0°C 

↓  
Tocka C ogrev.kriv.: 

► 

Točka ogrevalne krivulje C prikazuje zunanjo temperaturo, pri 
kateri se ogrevanje izklopi. Nad to temperaturo se mešanje 
povsem zapre in obtočne črpalke se izklopijo.  
Pozor! Zunanja temperatura mora biti nad nastavljeno vrednostjo 
minimalno 8 ur, da bi se ogrevanje izklopilo. Enako velja (8 urni 
zamik), ko je ogrevanje izklopljeno in temperatura pade pod 
nastavljeno vrednost. 

 

Izklop ogrevanja pri 
zunanji temperaturi 
nad: →17°C 

↓  

Dvigni ogreval.temp. 

► 

 
Pri zunanji temperaturi okoli 0°C, je včasih potrebna nekoliko 
topleša voda v ogrevalni sistem. V tem meniju lahko pri zunanji 
temperaturi 0°C, povečate temepraturo v ogrevalni sistem 
(takoimenovana točka lomljenja). Preberite poglavje "Ogrevalna 
krivulja". 

 

pri 0°C zunan.temp. 
(lom. ogr.krivulje) 
Popravek: →0.0°C 

↓  
Samo talno ogrevan.: 

► 

Kadar je ogrevalni sistem vgrajeno samo talno ogrevanje, voda 
pošiljana v (kroženje) ne sme biti prevroča, saj bi to lahko 
poškodovalo tla. V tem oknu lahko vidite maksimalno dovoljeno 
temperaturo v ogrevalni sistem, ne glede na zunanjo temperaturo 
in ogrevalno krivuljo. 
  

Okno se prikaže samo 
ko je izbrano talno 

ogrevanje v meniju za 
instalaterja 

Maks.temperatura v 
sistem talnega  
ogrevanja: →35°C  

  
Ogrev.kleti: Off 

► 

V določenih primerih želite imeti v nekaterih prostorih ogrevanje 
tudi poleti, še posebej v kletnem delu. V teh nastavitvah imate 
opcijo vklopa ogrevanja tudi ko so zunanje temperature nad 
nastavljeno temperaturo izklopa ogrevanja v točki C ogrevalne 
krivulje. Da bi to funkcijo izklopili, spustite temperaturo na 10°C, 
nato izklopite "Ogrev.kleti: On" na "Ogrev.kleti: Off" 

 

Min.temperatura v 
Ogrev.sistem: →10°C 
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Meni – Sanitarna voda 
Preden spremenite nastavitve v tem meniju, podrobno preberite poglavlje "Sanitarna voda". 

Zaslon  Opis Opombe 

Sanitar.voda comfort  

► 

MasterQal enota ima posebno tehnologijo, ki omogoča toplotni 
črpalki da najprej ogreje sanitarno vodo. Za morebitno potrebno 
pomoč je na voljo vgrajeni električni grelnik. Z nastavitvami lahko 
določite ali se bo električni grelnik vklopil takoj po padcu 
temperature v zgornjem delu zalogovnika ali pa bo ogrevalni 
sistem počakal, da temperatura še dodatno pade. 
Ekonomično 
Ta nastavitev pomeni, da lahko temperatura dodatno pade preden 
se električni grelnik vklopi.   
Prioritetno  
Nastavitev pomeni, da se lahko električni grelnik vklopi prej. 
Pozor! Nastavitev "Prioritetno" pomeni, da bo električni grelnik 
deloval dlje. 
 

Se prikaže samo, ko je 
modul toplotne črpalke 

vgrajen. 

Izbor: →Ekonomicno 
(Prior. lahko povec.  
delo.elekt.grelnika) 

↓  

Temp. za gornji del 

► 

Nastavitev za nominalno vrednost v zgornjem delu zalogovnika, t.j. 
delu za dogretje vode, predno se pošlje v ogrevalni sistem. Pozor! 
Delovanje toplotne črpalke bo omejeno, v kolikor bo nastavljena 
previsoka temperatura, saj to pomeni da se bo moral vklopiti 
električni grelnik za pomoč. Pred povečanjem vrednosti v tem 
meniju, preberite poglavje "Sanitarna voda". 

 

zalogovn.: →53.5C 
(Večja vredn. lahko  
povec.del.el.greln.) 

↓  
Min.dovolj.temp. 

► 

Običajno toplotna črpalka deluje pri prednastavljeni ogrevalni 
krivulji +5°C v spodnjem delu zalogovnika, s tako imenovano 
spremenljivo kondenzacijo.  
Ker je spodnji del zalogovnika namenjen predgretju vroče vode, 
naj temperatura ne bila prenizka. Osnovno ogrevanje je najnižja 
temperatura, na katero toplotna črpalka dovoli padec v spodnjem 
delu zalogovnika, četudi ogrevalna krivulja ne potrebuje tako 
visoke temperature.  
Za povečanje učinkovitost priprave sanitarne vode, bi bilo mogoče 
potrebno povečati temperaturo. 
 

Se prikaže samo, ko je 
modul toplotne črpalke 

vgrajen. 
 
 
 

v spod.delu 
zalog.(Osn. ogrev.): 
→35C 

↓ 

 

Ogrej zalog. do 

► 

V poletnem času, ko hiša ne potrebuje veliko ogrevanja, lahko nastavite 
toplotno črpalko na segrevanje celotnega zalogovnika na višjo 
temperaturo. To poveča čase delovanja toplotne črpalke in omogoča 
velike količine sanitarne vode. 
V praksi to pomeni, da nad nastavljeno zunanjo temperaturo, sistem 
prezre ogrevalno krivuljo in ogreje tako spodnji kot zgornji del zalogonika 
na vrednost prikazano na spodnjem zaslonu. 
 
V meniju lahko nastavite čas zamika med preklopom iz poletnega režima 
ogrevanja na ogrevanje glede na ogrevalno krivuljo, po tem ko je 
temperatura narastla nad ali padla pod nastavljeno zunanjo temperaturo. 
 
Sistem se preklopi na poletno ogrevanje ko je zunanja 
temperatura ostala nad nastavljeno vrednostjo minimalno osem 
ur. Sistem ostane na poletnem ogrevanju vsaj 12 ur, oziroma 
toliko časa, kot je nastavljena temperatura presežena. 
 

maks. temperature  
pri zunanji temp. 
nad: →20C 

  
 

 

Temp.zalogovnika v  

► 

Nastavitev željene temperature zalogovnika, ko je toplotna črpalka 
preklopljena na poletno ogrevanje glede na zaslon zgoraj.  
(Pozor! Celoten zalogovnik bo ogret, zato naj ta nastavitev nebi 
bila in naj nebi potrebovala biti nastavljena previsoko).   

poletnem casu 
(spodnji+gornji del) 
→53°C 
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Meni – Funkcijska tipka 
Ta meni omogoča določanje funkcije tipki na ohišju sobnega tipala. 

Zaslon  Opis Opombe 

Izbor funkcije 

► 

V tem neniju izberete katero funkcijo naj vklopi tipka na sobnem 
tipalu, ko le-to pritisnete. 
 
Ni v uporabi 
To je privzeta nastavitev. Tipka sobnega tipala je neaktivna in ob 
pritisku nanjo se ne bo nič zgodilo. 
 
Ponastavi napake 
V kolikor se na sistemu pojavi napaka, lahko uporabite tipko na 
sobnem tipalu za ponastavitev. 
(Pozor! V kolikor je napaka aktivna, je ne morete ponastaviti s 
tipko.) 
  
 
Dodat. sanitarna voda 
Tipka na sobnem tipalu se lahko uporabi za najrazličnejše funkcije 
po vaši izbiri. Ena teh funkcij je tudi "Dodatna sanitarna voda”. The 
function gives the possibility to temporarily increase the hot water 
performance of the MasterQal. Funkcija je uporabna naprimer, ko 
se večje število ljudi želi tuširati en za drugim, se uporablja več 
tušev naenkrat ali se polni večja kad /Jacuzzi. 
 
Deaktivirajte sobno tipalo 
Ta funkcija je priročna v kolikor imate v istem prostoru kot sensor 
tudi odprt kamin. Ko s kaminom ogrejete prostor, bo tipalo 
povzročilo izklop ogrevanja v celotnem ogrevalnem sistemu, vpliv 
bo tudi na druge prostore. Vsekakor lahko funkciji določite časovni 
zamik, t.j. koliko časa naj bo sobno tipalo onemogočeno, ko boste 
uporabljali kamin. Ko pritisnete tipko, bo aktivacija funkcije 
potrjena z dvokratnim utripom rdeče diode na sobnem tipalu 
 

 

tipke na sobnem 
tipalu: 
→”TEXT” 

↓  

Funkcija: Dodatna 

► 

 
Ko je izbrana funkcija "Dodatna sanitarna voda", bo ta meni na 
voljo. Tu lahko nastavite koliko časa naj bo funkcija aktivna. 
(Pozor! Toplotna črpalka potrebuje med 15 in 30min za segretje 
vode v zalogovniku na primerno temperaturo) 
 

Se prikaže samo, ko je 
izbrana funkcija 

"Dodatna sanitarna 
voda". 

 

sanitarna voda 
Dodat.ogrev. velja 
za: →30min 

↓  
Funkcija: deaktiv. 

► 

Če ste izbrali funkcijo deaktiviranja sobnega tipala, se bo ta zaslon 
prikazal. Tu lahko izberete čas, kolikor bo sobno tipalo neaktivno, 
potem ko je bila tipka pritisnjena. Po poteku nastavljenega časa se 
bo sobno tipalo vrnilo v normalno delovanje in prilagajalo 
ogrevalno krivuljo. 

Se prikaže samo, ko je 
izbrana funkcija "Izklop 

sobnega tipala". 
 
 

sobnega tipala 
Sobno tipalo se 
izklopi za: →4h 
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Meni – Trenutne vrednosti 
Meni trenutne vrednosti ima na voljo 3 podmenije, kot je prikazano spodaj. 
 

→Ogrevanje/Sanit.voda 
 Toplotna crpalka 
 Dodatna oprema 
  

 

Ogrevanje / Sanitarna:  Tu lahko pogledate trenutne vrednosti za temperature v zalogovniku, 
temperaturo vode v radiatorjih / talnem ogrevanju, sobno temperaturo, 
ipd. 

Toplotna črpalka: Tu lahko pogledate različne temperature v toplotni črpalki in status 
delovanja. 

Dodatna oprema: Ta meni je na voljo le, če je vgrajena kakšna dodatna oprema, kot npr. 
solarni paneli, ogrevanje bazena, ipd.  

 
Meni – Ogrevanje/Sanitarna voda 

Zaslon  Opis Opombe 

Sobna temperatu. (1) 

► 

 
Trenutna sobna temperatura, nastavljena nominalna vrednost in 
razlika med trenutno in nominalno temperaturo. Prikazano samo če je 

vgrajeno sobno tipalo. 

Trenutna:    20.2°C 
Nominalna:   20.8°C 
Razlika:     +0.6°C 

↓  
Ogrevalni sistem (1) 

► 

Trenutne vrednosti vašega ogrevalnega sistema, t.j. radiatorjev / 
talnega ogrevanja.  
 
Ogrevanje On/Off prikazuje informacijo o tem ali se ogrevalna 
voda iz MasterQal enote pošilja (primešava) v ogrevalni sistem. V 
kolikor je ogrevanje izklopljeno ("Off"), pomeni, da ni potrebe po 
ogrevanju in ni cirkulacije v ogrevalnem sistemu. 
Trenutna vrednost je temperatura ogrevalne vode, ki je pošiljana 
v ogrevalni sistem. 
Nominalna vrednost je temperatura, ki je izračunano potrebna za 
ogrevanje v ogrevalnem sistemu.  Ta temperatura se spreminja v 
odvisnosti od zunanje temperature, sobne temperature in kako 
je ogrevalna krivulja nastavljena. Prosim preberite si tudi 
poglavje "Ogrevalna krivulja". 
Zunanja temperatura prikazuje trenutno zunanjo temperaturo 
 

 

Ogrev,: ■ON  □OFF 
Je:36.2C Nom: 35.7C 
Zunanj. temp: 11.1C 

↓  



Meni – Ogrevanje/Sanitarna voda 

Zaslon  Opis Opombe 

Izbrana funkc. tipke 

► 

 
Ko je izbrana funkcija dodatne sanitarne vode za tipko na sobnem 
tipalu, se bo prikazal ta meni. Tu lahko vidite čas za dodatno 
sanitarno vodo in informacijo o tem ali je funkcija aktivirana ali ne. 

Se prikaže le, ko je 
funkcija dodatna 

sanitarna voda izbrana. 
 

sobnega tipala: 
Dodat. sanit. voda 
Cas:50min Akt:Da 

↓  
Izbrana funkc. tipke 

► 

 
Ko je izbrana funkcija izklop sobnega tipala za funkcijsko tipko na 
sobnem tipalu, se bo prikazal ta meni. Tu lahko pogledate 
nastavljeni čas izklopa sobnega tipala in obenem ali je funkcija 
aktivirana ali ne. 

Se prikaže le, ko je 
funkcija izklop sobnega 

tipala izbrana. 
 

sobnega tipala: 
Izklop.sobno tipalo 
Cas:4h Akt:Da 

↓  
Izbrana funkc. tipke 

► 

 
Ko je izbrana funkcija ponastavitev napake za funkcijsko tipko na 
sobnem tipalu, se bo prikazal ta meni Za testiranje funkcije 
pritisnite tipko in se prepričajte, da se je vrednost "Aktiven" 
spremenila iz “No” v “Yes” 

Se prikaže le, ko je 
funkcija ponastavitev 

napake izbrana. 
 

sobnega tipala: 
Ponastavi napake 
Aktiven: Ne 

↓  
Motor mesal.vent. 1 

► 

Trenutni status motorja mešalnega ventila (ki zagotavlja da je 
ustrezna temperatura pošiljana v ogrevalni sistem). Motor 
mešalnega ventila se stalno odpira in zapira, tako da je razlika med 
trenutno in nominalno vrednostjo vedno 0. V načinu "Caka" sistem 
čaka na informacijo kakšno posledico je imela predhodna 
sprememba (odpiranje ali zapiranje). V kolikor je status "Zaprt", je 
mešalni ventil povsem zaprt in ni potrebe po ogrevanju.  

 

■Odpira   □Zapira 
□Caka □Off 
Razlika: -0.6°C 

↓  

Tocenje sanitar.vode 

► 

 
Informacija o tem ali se uporablja sanitarna voda ali ne in koliko 
časa je minilo od zadnjega točenja. 

 

poteka: □Da  ■Ne 
Cas od zadnjega 
toc.:  6min 27sec 

↓  
Temp.spod.del.zalog. 

► 

Informacija o temperaturah v spodnjem delu zalogovnika. 
 
Trenutna vrednost je trenutna temperatura v spodnjem delu 
zalogovnika. 
 
Nominalna vrednost je izračunana potrebna temperatura, ki jo 
mora toplotna črpalka vzdrževati za potrebo ogrevanja hiše. Ta 
temperatura se spreminja glede na zunanjo temperaturo, sobno 
temperaturo in kako je nastavljena ogrevalna krivulja. 
 
Začetna razlika TČ je tako menovana histereza, ali razlika od nominalne 
vrednosti potrebne toplotni črpalki za pričetek ogrevanja spodnjega dela 
zalogovnika.  
V trenutnem zaslonu, mora temperatura pasti za vsaj 5°C pod 
nominalno vrednostjo, t.j. ponovni zagon se pojavi ko temperatura 
v spodnjem delu zalogovnika doseže 35.0° C.  
 

 

Trenutna:  38.2C 
Nominalna: 40.0C 
Vklop razl. TC: 5.0C 

↓  
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Zaslon  Opis Opombe 

Temp.gornj.del.zalog. 

► 

Informacija o temperaturah v zgornjem delu zalogovnika. 
 
Trenutna vrednost je trenutna temperatura v zgornjem delu 
zalogovnika. 
 
Nominalna vrednost je temperatura nastavljena v nastavitvenem 
meniju, katero mora toplotna črpalka vzdrževati. (Če hiša 
potrebuje višjo temperaturo kot je nastavljena, potem ta 
vrednost postane nominalna vrednost).  
 
Zacetna razlika TC je tako imenovana histereza, ali razlika od 
nominalne vrednosti potrebne toplotni črpalki za pričetek 
ogrevanja zgornjega dela zalogovnika. 
 
 

 

Trenutna:  52.2°C 
Nominalna: 55.0°C 
Vklop razl. TC: 5.0°C 

↓ 

 

Status pripravl.akt. 

► 

Ta zaslon se bo prikazal, če bo instalater priklopil dodatno 
opremo, kot npr. časovni rele, ki onemogoči delovanje 
električnemu grelniku, toplotni črpalki ali obema. XXX je lahko ena 
od naslednjih vrednosti: 

- Pripravljenost el. grelnik 
- Pripravljenost toplotna črpalka 
- Pripravljenost toplotna črpalka in el. grelnik 

 

Prikazano samo če je 
sistem postavljen v 

pripravljenost preko 
eksterne opreme 

XXX 
Cas:18min 
 

↓  

El.gr.: 7.5 kW (10.5) 

► 

Informacija o delovanju električnega grelnika 
Zgornja vrstica prikazuje trenutno moč električnega grelnika. 
Vrednost v oklepaju prikazuje največjo skupno moč električnega 
grelnika priklopljenega v sistem. Instalater je nastavil največjo moč 
v nastavitvah. 
Primer zaslona na levi prikazuje trenutno moč grelnika 7.5 kW in 
največjo moč v oklepaju 10.5 kW. 
 
Spodnji dve vrstici prikazujeta katere faze so obremenjene in s 
kakšno močjo grelnika. Med delovanjem, bo utripal signal med 
"on" in "L1(2)(3)" 
 
V primeru zaslona na desni strani, je faza L1 obremenjena z 2.0 
kW, faza L2 z 2.0 kW in faza L3 z 1.5 + 2.0 = 3.5 kW 
 
 
 

 

Oddana moc 
1.5 kW |--|--|L3| 
2.0 kW |L1|L2|L3| 

↓  

Glavna varoval.: 20A 

► 

 
Trenutna informacija o obremenitvi električnega razvoda in 
nastavljeni moči glavne varovalke.  
 
Vrstica "Trenutno" prikazuje koliko moči je trenutno v uporabi na 
vsaki fazi, L1, L2 in L3. 
Vrstica "Razlika" prikazuje koliko je še na razpolago na vsaki fazi, 
preden bo presežena moč glavne varovalke. 
  

Prikazuje samo, če so 
vgrajeni tokovni 
transformatorji 

Fz. | L1 | L2 | L3 | 
Tr. |13.9| 9.2|14.0| 
Raz.| 6.1|10.8| 6.0| 

↓  
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Zaslon  Opis Opombe 

Električni grelnik 

► 

 
Zaslon prikazuje informacijo ali je električni grelnik omejen zaradi 
previsoke porabe in nevarnosti izklopa glavne varovalke. 
 
Potreba je moč, ki jo ogrevalni sistem trenutno potrebuje od 
električnega grelnika. 
 
Priklopljena je moč, ki je trenutno vklopljena na električnem grelniku. 
 
(Če moč ni omejena, potem sta "Potreba" in "Priklopljena" enake 
vrednosti.) 
 

Prikazuje samo, če so 
vgrajeni tokovni 
transformatorji 

Omej.moc el.gr.: Yes 
Potreba: 9.0 kW 
Prikl.: 4.5 kW 

↓  

Zgor.del zalogovnika  

► 

Ogrevalna voda poslana v radiatorje/talno ogrevanje, lahko prihaja 
iz dveh delov v MasterQal enoti; iz spodnjega ali zgornjega dela 
zalogovnika. 
Običajno prihaja ogrevalna voda iz spodnjega dela zalogovnika, saj 
je to "najcenejša" ogrevalna voda (nižja temperatura). 
Če energija v spodnjem delu zalogovnika ni dovolj, t.j. da hiša potrebuje več 
moči, kot jo toplotna črpalka dovaja, lahko začne jemati energijo iz zgornjega 
dela zalogovnika, kjer je vgrajen tudi električni grelnik. 
Preden ogrevalni sistem začne jemati ogrevalno vodo iz zgornjega 
dela zalogovnika, mora poteči določen čas od pojava potrebe po 
večji moči (tovarniško nastavljeno je 3 ure). To daje toplotni 
črpalki možnost, da poskuša s svojo močjo "nadoknadi" 
manjkajočo energijo preden preklopi na zgornji del zalogovnika 
(dražjo energijo). 
 
Če se na zaslonu prikaže zahteva po uporabi zgornjega dela 
zalogovnika za ogrevanje hiše, se bo začel čas zamika odštevati. Če 
potreba po ogrevalni vodi iz zgornjega dela zalogovnika izgine, se 
bo čas zamika ponastavil na nastavljeno vrednost, takoj ko se 
zopet pojavi potreba po dodatni moči ogrevanja. 
Ko je bila potreba po dodatnem ogrevanju aktivna 20 minut, bo 
toplotna črpalka prioritetno začela ogrevati spodnji del 
zalogovnika.   
 

Nastavitev prikazana 
samo, ko je vgrajen 

modul toplotne 
črpalke. 

je potreb. za ogrev. 
sistem (1): Ne  
Aktiv. zamik: 180min 
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Meni – Toplotna črpalka 
Se prikaže samo, ko je modul toplotne črpalke vgrajen. Glede na toplotno črpalko priklopljeno na 
MasterQal enoto, se prikaže drugačen zaslon. (Glej desno kolono za različne možnosti prikaza)  

Zaslon  Opis Opombe 

Temperatura vode 

► 

 
Prikazuje temperaturo vode v toplotno črpalko, temperaturo 
ogrevalne vode v zalogovnik in razliko med obema 
temperaturama. Razlika lahko niha glede na to ali toplotna črpalka 
ogreva spodnji ali zgornji del zalogovnika. Največja razlika je v 
trenutku, ko toplotna črpalka ogreva zgornji del zalogovnika. 
 
Maks topla voda prikazuje vrednost maksimalne temperature, ki 
jo lahko toplotna črpalka pošilja v zalogovnik. 
 

 

Not:32.4C Ven:54.9C 
Razl.: 22.5C 
Maks temp.: 58.0C 

↓ 

 

Temp.kolektorja 

► 

 
Prikazuje temperaturo medija kolektorja (kolektor vhod) v 
toplotno črpalko in temperaturo medija v kolektor. 
Temperatura kolektorja se lahko razlikuje glede na obdobje leta, 
tipa zemlje ipd. 
 
Alarm zmrzali prikazuje najnižjo temperaturo, ki jo lahko ima 
medij preden se sistem ustavi in se na zaslonu prikaže 
informacija o napaki.  
(Vaš instalater nastavi to nastavitev, saj je odvisna od odstotka 
mešanice vode in alkohola (medija) v kolektorskem sistemu). 
 

 

Not:2.4C Ven: -1.3C 
Razl.: 3.1C 
Alarm.zmrz.: -10.0C 

↓  

Temp.vr.pli.:      95C 

► 

Temperatura vročih plinov (temperatura kompresorja) je najvišja 
temperatura v toplotni črpalki in prikazuje kako toplotna črpalka 
deluje. Temperatura vročih par variira v odvisnosti od trenutno 
zahtevane temperature ogrevalne vode in kako hladen je izhod iz 
zemeljskega kolektorja. 
Maksimalna temperatura vročih par je maksimalna dovoljena 
temperatura. Alarm se vklopi, če je ta temperatura presežena. 
Hitrost obtočne črpalke medija je trenutna hitrost obtočne 
črpalke, ki kroži ogrevalno vodo skozi toplotno črpalko (med 0-
100%).  
Ocenjeni pretok, je ocenjeni preto v litrih na uro, ki ga omogoča 
obtočna črpalka. 
 
  

 

Maks.dovol. tmp: 140C 
Hitr.obt.crpa.: 34% 
Pot. pretok: 683l/h    

↓  

Temp. uparjal.:-2.7C 

► 

Zmrz./Led. strdline na zrak/voda toplotni črpalki, če je zunanja 
temperatura pod 5°C. Da se znebi ledu, začne toplotna črpalka ob 
različnih časih odmrzovanje. Informacija v tem zaslonu prikazuje, 
kaj je ključno za odmrzovanje. 
 
Temperatura uparjalnika je prevladujoča temperatura hladila v 
uparjalniku (kjer se odvzema toplota iz zunanjega zraka).  
Pričet.odmrz. prikazuje temperaturo pri kateri se vklopi 
odmrzovanje. Ko je temperatura uparjalnika pod to vrednostjo, 
se po določenem času vklopi odmrzovalni cikel. 
Izkl.odmrz. prikazuje temperaturo katero mora doseči uparjalnik, 
da bi se odmrzovalni cikel izklopil. 
Odmrzovanje v XX min je čas, ki mora miniti preden se 
odmrzovanje prične. (Velja samo, če je temperatura uparjalnika 
pod temperaturo za pričetek odmrzovalnega cikla) 
 
 

Se prikaže samo, če sta 
priklopljeni toplotni 

črpalki ArctiQ ali ArctiQ 
EVI . 

Pricet.odmrz.:-4.0C 
Izkl.odmrz.: 16C 
60min do po. odmrz. 
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Zaslon  Opis Opombe 

Napetosti kompres. 

► 

Informacija o trenutni porabi toka kompresorja (na fazi 1) in 
kakšna je nastavitev motorne zaščite. Tok porabe kompresorja ne 
sme preseči trenutne vrednosti nastavitve motorne zaščite, v 
nasprotnem primeru se bo vklopil alarm. 
 
Razlika prikazuje razliko med trenutno porabo napetosti v 
kompresor in motorno zaščito.  
 

 

Fazni tok L1:    5.6A 
Motor.zasc.: 7,3A      
Razlika:   +1.7A 

↓ 
 

Status vent. 

► 

Zaslon prikazuje informacijo o statusu ventilatorja v zunanji enoti 
toplotne črpalke. Ventilator ima dve hitrosti in mogoče je nastaviti 
zunanjo temperaturo pri kateri se ventilator preklopi v nižjo 
hitrost. 
 
”Obrazlozitev” lahko prikaže naslednje informacije: 

- Off (Ventilator ne deluje) 
- Visoka (Ventilator deluje z visoko hitrostjo) 
- Nizka (Ventilator deluje z nizko hitrostjo) 

 

Se prikaže samo, če sta 
priklopljeni toplotni 

črpalki ArctiQ ali ArctiQ 
EVI . 

”Obrazlozitev” 
Nizk. hitrost nad 
zun.temp.: 10°C 
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Meni – Info in Časi delovanja 
Ta menu ne vsebuje podmenija in prikazuje informacije o delovanju sistema in druge pomembne 
informacije. 

Zaslon  Opis Opombe 

Skupni cas delovanja 

► 

Informacije o delu z zalogovnikom v MasterQal enoti.  
 
Skupni čas delovanja grelnika, je čas delovanja grelnika od 
prvega zagona, t.j. od vgradnje toplotne črpalke.  
 
Serijska številka je unikatna ID številka grelnika. Vedno podajte 
tudi serijsko številko, ko je potreben servisni poseg. 
 
ProgramID je trenutna programska verzija regulacije v toplotni 
črpalki. 
 

 

grelnika: 3284h  
S/N: 3465842456 
Prog: 1.1 

↓  

Vgrajen.topl.crpal.: 

► 

Informacija o toplotni črpalki prigrajeni MasterQal enoti.  
 
Serijska številka je unikatna ID številka toplotne črpalke. Vedno 
podajte tudi serijsko številko, ko je potreben servisni poseg. 
 
ProgramID je trenutna verzija programa v kartici modula 
toplotne črpalke. 
 
CANid je indentifikacijska koda za modul toplotne črpalke, da bi 
lahko pravilno komunicirala z regulacijo delu z zalogovnikom. 
 

Se prikaže samo, ko je 
modul toplotne črpalke 

vgrajen 

ArctiQ EVI 10 
S/N: 426845128 
PrgID: 1.2 CanId: 0 

↓  

Skupni cas delovanja 

► 

 
Zgodovina modula toplotne črpalke.  
 
Skupni čas je skupni čas delovanja modula toplotne črpalke od 
zagona, t.j. od dneva vgradnje toplotne črpalke. 
 
Delovanje kompresorja je čas, kolikor je toplotna črpalka 
ogrevala vodo v zlogovniku.  
  

Se prikaže samo, ko je 
modul toplotne črpalke 

vgrajen 

topl.crpal.: 23547h 
Skupni cas delovanja 
topl.crpal.: 1674h  

↓  

Cas delovanja toplo. 

► 

 
Informacija o delovanju toplotne črpalke v zadnjih 24 urah, število 
vklopov in skupni čas delovanja v urah in minutah. 
  

Se prikaže samo, ko je 
modul toplotne črpalke 

vgrajen 

crpalke zadnjih 24ur 
Vklopov: 5 
Cas delov.: 8h 42min 

↓  
Električni grelnik 

► 

Časi delovanja za vgrajeni električni grelnik. 
 
Skupne kWh je skupna električna poraba za električni grelni od 
prvega zagona MasterQal enote. 
 
Zadnjih 24h prikazuje koliko kWh je električni grelnik porabil v 
zadnjih 24 urah 
 
Av moč 24h je povprečna moč, ki jo je električni grelnik porabil v 
zadnjih 24 urah. 
 

 

Skupaj: 152kWh 
Zadnj. 24h: 3.4kWh 
Av moč 24h: 10.4kW  
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Automatično delovanje / Alarm 
Ko niste v drevesnem meniju kjer spreminjate nastavite ali pregledujete vrednosti delovanja, zaslon 
prikazuje avtomatsko generirani zaslon s trenutnim delovanjem MasterQal enote V kolikor se sproži 
alarm, se namesto običajnega zaslona prikaže ta. 

Normalno delovanje  
Med noramalnim delovanjem (brez alarmov), se zaslon spreminja in prikazuje različne zaslone v 
odvisnosti od trenutnega delovanja toplotne črpalke.  
(Tu lahko vidite tudi vse potrebne spremembe nastavitev. Običajno je vse te potrebne nastavitve že 
prilagodil instalater.) 

Zaslon  Opis Opombe 

Nastavitve toplot. 

► 

 
Ta zaslon je pomemben samo preden instalater nastavi vse 
potrebne nastavitve v meniju za instalaterja. 

 

crpal./el.grelnika  
potrebne! Pojdite v 
instalaterski meni 

↓  
Electric boiler 

► 

 
Če MasterQal enota nima prigrajenega modula toplotne črpalke, 
avtomatsko deluje kot električni kotel. Ta zaslon prikazuje 
informacijo o električni moči, ko jo električni grelnik trenutno 
uporablja. 

Prikazan samo, ko 
modul toplotne črpalke 

ni vgrajen. 

aktiviran  
Trenutna moc elektr. 
grelnika: 6.0 kW 

↓  
**** SISTEM OK ***** 

► 

 
Ta zaslon se prikaže samo, če je kompresor iz nekega razloga 
blokiran. Instalater naj bi ta oddelek odblokiral med instalacijo. 
  

Se prikaže samo, ko je 
modul toplotne črpalke 

vgrajen 
 

Status topl.crpal.: 
Pripravljenost 
Kompresor blokiran 

↓  
**** SISTEM OK ***** 

► 

 
Ko ima MasterQal enota dovolj vročo vodo tako v spodnjem kot 
zgornjem delu zalogovnika, ni potrebe po delovanju toplotne 
črpalke, kar ta zaslon prikazuje.  
 

Status topl.crpal.: 
Pripravljenost 
Ni potrebe po ogrev. 

↓  
**** SISTEM OK ***** 

► 

 
Ta zaslon se prikaže samo ob vklopu / nastavitvah napetosti za 
MasterQal enoto in prikaže komunikacijo z vezji v delu zalogovnika 
in modulu toplotne črpalke. 

Status topl.crpal.: 
Pripravljenost 
Vzpostavljam stik... 

↓  
**** SISTEM OK ***** 

► 

 
Ta zaslon se prikaže tik pred vklopom toplotne črpalke. Toplotna 
črpalka čaka na signal vezja zalogovnika, pred vklopom. 

Status topl.crpal.: 
Pripravljenost 
Cakam na signal... 
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Zaslon  Opis Opombe 

**** SISTEM OK ***** 

► 

 
ArctiQ lahko deluje do zunanje temperature -15°C, ArctiQ 
EVI pa do -25°C. Če zunanja temperatura pade pod te 
temperature, se bo toplotna črpalka izklopila in ta zaslon 
se bo prikazal. Toplotna črpalka se bo avtomatično 
vklopila nazaj, ko bo zunanja temperatura zrasla do -14°C 
ali 24°C. 

Prikazuje samo, če 
sta priklopljeni 
toplotni črpalki 

ArctiQ ali ArctiQ EVI 

Status toplot.crpal.: 
Pripravljenost 
Nizka zun. temp. 

↓  

**** SISTEM OK ***** 

► 

 
Toplotna črpalka se ne more vklopiti, če je ogrevalna 
voda prevroča, zato vedno pred vklopom preveri 
temperaturo ogrevne vode v zalogovniku. Toplotna 
črpalka se bo avtomatsko ponovno vklopila, ko 
temperatura v zalogovniku pade. 

Se prikaže samo, ko 
je toplotna črpalka 

prigrajena 

Status toplot.crpal.: 
Pripravljenost 
Previsoka temp.zalog. 

↓  
**** SISTEM OK ***** 

► 

Vsakokrak, ko se toplotna črpalka (kompresor) izklopi, 
mora miniti vsaj 10 minut preden se lahko ponovno 
vklopi. Ta zaslon se prikaže vsakokrat, ko se kompresor 
ustavi in prikazuje čas do naslednjega vklopa. 

Status toplot.crpal.: 
Zakasnitev zagona 
Ostan.casa:4min 38sec 

↓  
**** SISTEM OK ***** 

► 

Šestdeset sekund pred vklopom toplotne črpalke, se 
vklopi obtočna črpalka med toplotno črpalko in 
zalogovnikom, da preveri temperature, da bi lahko 
zagotovili optimalno delovanje med vklopom. Ta zaslon 
se prikaže med trajanjem postopka preverjanja. 

Status toplot.crpal.: 
PredVkl.crpal.ogrev.<t1/>.. 
Ostal.cas: 16 sec 

↓  
**** SISTEM OK ***** 

► 

 
Ko toplotna črpalka deluje, se ogreva spodnji ali zgornji 
del zalogovnika. Zaslon prikazuje kateri del zalogovnika se 
trenutno ogreva, kot tudi temperaturo ogrevalne vode na 
vhodu/izhodu iz toplotne črpalke. 
  

Status toplot.crpal.: 
Ogrevanje zalog.sp. 
Vh: 31.8C Iz: 37.5C 

↓  
**** SISTEM OK ***** 

► 

 
 
Enako kot zgoraj le da velja za zgornji del zalogovnika 
  

Status toplot.crpal.: 
Ogrevanje zalog.zg. 
Vh: 31.8C Iz: 37.5C 

↓  
**** SISTEM OK ***** 

► 

Ta prikaz bo prisoten, če je instalater priklopil zunanjo 
dodatno opremo, kot npr. časovni rele, ki prekine 
delovanje električnega grelnika in/ali toplotne črpalke. 
XXX je lahko ena od naslednjih vrednosti: 

- El. grelnik 
- El.grel+TC 

Prikazano samo če je 
sistem postavljen v 

pripravljenost preko 
eksterne opreme 

Status pripravl.akt. 
Pripravlj. XXX 
Cas:36min 

↓  
**** SISTEM OK ***** 

► 

 
Ta zaslon se prikazuje ves čas normalnega delovanja 
MasterQal enote in daje informacijo o temperaturah v 
zalogovniku (zgoraj in spodaj). 
Obenem prikazuje še temperaturo ogrevalne vode v 
ogrevalni sistem, takoimenovani dvižni vod. 

 

Zalog. gor:    52.3C 
Zalog. dol:    37.8C 
Ogrev.sist.:  34.5C 
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Napake (Alarmi) 
Če dobi enota MasterQal informacijo NAPAKA, se ne prikaže noben zaslon omenjen v prejšnjem 
poglavju, namesto tega se prikaže zaslon aktivnega alarma (napake). 

Upravljanje napak 
Za vse napake, se pojavi dodatni zaslon, ki prikazuje informacijo o številu napak (alarmov), ki so se 
sprožile in informacijo o še aktivnih napakah.  
Napaka je lahko aktivna ali neaktivna. 
Aktivne napake se ne morejo ponastaviti dokler vzrok napake ni odpravljen. Neaktivne napake se 
lahko ponastavijo s potrditvijo (pritiskom na tipko ENTER). 
 
Brskanje med napakami je mogoče na enostaven način s puščicama gor/voda. 

(Pozor! V kolikor potrdite en alarm, se vsi prikazani alarmi potrdijo.)  
 

 
Primer napake, kjer se aktivirajo tri napake, dve od njih sta še aktivni. 

 

******* NAPAKA ***** 
Napak.skupaj: 2 
Active errors: 1 
Pomikaj se gor/dol 

 

*** NAPAKA *** 1(3) 
Sobno tipalo 1 
Tip: Kratek stik 
Odpraviti napako! 

 

*** NAPAKA *** 2(3) 
Vhod tip. kolektor 
Type: Open/Not inst 
Odpraviti napako! 

 

*** NAPAKA *** 3(3) 
Motorna zascita  
topl.crpalka izklop. 
Potrdi z ENTER! 

 

  
 

Prikazni zaslon napake  
Informacija o številu napak in koliko napak je 
aktivnih in ne morejo biti ponastavljene. 

Napaka 1 od 3  
Zaslon prikaže informacijo o lokaciji napake, v 
tem primeru sobno tipalo. V določenih primerih, 
lahko prikaže tudi informacijo o tipu napake, kot 
v tem primeru: Kratek stik. 
Spodnja vrstica prikaže informacijo, da je napaka 
aktivna in da je ni mogoče ponastaviti. 

Napaka 2 od 3  
Tudi ta napaka je aktivna in jo ni mogoče 
ponastaviti. Tip napake v tem primeru Stikalo/Ni 
priklopl. 

Napaka 3 of 3  
Zadnji zaslon v primeru trojne napake, ni aktiven 
in zadnja vrstica izpiše informacijo  "Potrdite z 
ENTER!" Napaka iz zaslona izgine takoj ko je bila 
potrjena. 
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Zaslon z napakami 
Tabela spodaj prikazuje vse vrste napak, ki se lahko pojavijo v MasterQal enoti 

Zaslon  Opis Opombe 

------ NAPAKA ------ 

► 

Ta napaka ni kot ostale navadne napake, bolje rečeno je 
samogenerirana napaka zaslona. Zapis na zaslonu bo utripal. 
Napaka se pojavi, ko je napaka v komunikaciji med vezjem 
MasterQal enote v delu z zalogovnikom in vezjem zaslona. 
 
Preverite kabel med vezjem v delu z zalogovnikom in zaslonom.   
 

 

  Ni komunikacije 
 
 

↓  

*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

Napaka na tipalu vhoda iz kolektorja, ki se nahaja na cevi v 
toplotne črpalke - poglej pregledni diagram na začetku teh 
navodil. 
Ta napaka je lahko posledica kratkega stika, nedelovanja tipala ali 
poškodbe kabla.   

Se prikaže samo, ko je 
modul toplotne črpalke 

vgrajen 

Vhod tip. kolektor 
Tip: (Poglej 
obrazložitev) 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

Napaka na enem od diferencialnih tipal, ki se uporabljajo za 
merjenje količine energije v ogrevalnem sistemu. 
Ta napaka je lahko posledica kratkega stika, nedelovanja tipala ali 
poškodbe kabla.   

Prikazuje samo, ko je 
dodatna oprema z 

merilnikom energije 
vgrajena 

Tipal.razl.radiator 
Tip: (Glej obrazl.) 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

Napaka na enem od diferencialnih tipal, ki se uporabljajo za 
merjenje količine energije v ogrevalnem sistemu. 
Ta napaka je lahko posledica kratkega stika, nedelovanja tipala ali 
poškodbe kabla.    

Prikazuje samo, ko je 
dodatna oprema z 

merilnikom energije 
vgrajena 

Tipal.razl.sanitarna 
Tip: (Glej obrazl.) 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

 Napaka na tipalu izhoda iz kolektorja, ki se nahaja na cevi 
toplotne črpalke - poglej pregledni diagram na začetku teh 
navodil. 
Ta napaka je lahko posledica kratkega stika, nedelovanja tipala ali 
poškodbe kabla.   

Se prikaže samo, ko je 
modul toplotne črpalke 

vgrajen 

Izhod.tip. kolektor 
Tip: (Glej obrazl.) 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

Napaka tipala temperature bazena, ki zagotavlja pravilno 
temperturo vode v bazenu. 
 Ta napaka je lahko posledica kratkega stika, nedelovanja tipala ali 
poškodbe kabla.   

Se prikaže samo, če je 
dodatna oprema 
krmiljenja bazena 

vgrajena 

Tipalo bazena 
Tip: (Poglej 
obrazložitev) 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

Napaka na tipalu cirkulacije sanitarne vode, ki zagotavlja 
cirkulacijo vroče sanitarne vode. 
 Ta napaka je lahko posledica kratkega stika, nedelovanja tipala ali 
poškodbe kabla.   

Se prikaže samo, če je 
tipalo cirkulacije vode 

vgrajeno 

HWC water sensor 
Tip: (Glej obrazl.) 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

Napaka na tipalu ogrevalnega dvižnega voda, ki zagotavlja 
ustrezno temperaturo poslano v ogrevalni sistem.  
Ta napaka je lahko posledica kratkega stika, nedelovanja tipala ali 
poškodbe kabla.    

Tipal.dviz.voda 1 
Tip: (Glej obrazl.) 
Odpraviti napako! 

↓  
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*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

Napaka v tipalu dodatnega ogrevalnega dvižnega voda (ogrevalni 
krog 2), ki zagotavlja ustrezno temperaturo v ogrevalni sistem 
drugega ogrevalnega kroga.  
Ta napaka je lahko posledica kratkega stika, nedelovanja tipala ali 
poškodbe kabla.   

Se prikaže samo, ko je 
dodatna oprema za 

krmiljenje dodatnega 
ogrevalnega kroga 

vgrajena 

Tipal.dviz.voda 2 
Tip: (Glej obrazl.) 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

Napaka na tipalu dvižnega voda toplotne črpalke, tipalo je 
pozicionirano na cevi toplotne črpalke - poglej pregledni diagram 
na začetku teh navodil. 
Ta napaka je lahko posledica kratkega stika, nedelovanja tipala ali 
poškodbe kabla.   

Se prikaže samo, ko je 
modul toplotne črpalke 

vgrajen 

Tip.dviz.topl.crpal. 
Tip: (Glej obrazl.) 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

Napaka na tipalu vročih par toplotne črpalke, ki se nahaja na cevi 
toplotne črpalke - poglej pregledni diagram na začetku teh 
navodil. 
Ta napaka je lahko posledica kratkega stika, nedelovanja tipala ali 
poškodbe kabla.   

Tipalo vrocih par 
Tip: (Glej obrazl.) 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

Napaka na zunanjem tipalu, ki se uporablja za popravke ogrevalne 
krivulje. V primeru napake na zunanjem tipalu, MasterQal enota 
določi tovarniško nastavitev vrednosti zunanjega tipala  -5° C, da 
se ogrevalna krivulja nebi spreminjala poljubno.  
Ta napaka je lahko posledica kratkega stika, nedelovanja tipala ali 
poškodbe kabla.   

 

Zunanje tipalo 
Tip: (Glej obrazl.) 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

Napaka na povratnem vodu toplotne črpalke, ki se nahaja na cevi 
toplotne črpalke - poglej pregledni diagram na začetku teh 
navodil. 
Ta napaka je lahko posledica kratkega stika, nedelovanja tipala ali 
poškodbe kabla.   

Se prikaže samo, ko je 
modul toplotne črpalke 

vgrajen 

Tip.povrat.topl.crp. 
Tip: (Glej obrazl.) 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

Napaka na sobnem tipalu, ki se uporablja za prilagajanje ogrevalne 
krivulje in drugih funkcij. V primeru napake na sobnem tipalu, 
MasterQal enota izklopi vpliv sobnega tipala na ogrevalno krivuljo. 
Ta napaka je lahko posledica kratkega stika, nedelovanja tipala ali 
poškodbe kabla.   

Se prikaže samo ko je 
sobno tipalo vgrajeno 

in uporabljeno za 
prilagajanje ogrevalne 

krivulje. 

Sobno tipalo 1 
Tip: (Glej obrazl.) 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

Napaka na sobnem tipalu drugega ogrevalnega kroga, ki se 
uporablja za prilagajanje ogrevalne krivulje za drugi ogrevalni 
sistem in druge funkcije. V primeru napake na sobnem tipalu, 
MasterQal enota izklopi vpliv sobnega tipala na ogrevalno krivuljo. 
Ta napaka je lahko posledica kratkega stika, nedelovanja tipala ali 
poškodbe kabla.   
 

Se prikaže samo če je 
dodatna oprema za 

ogrevalni sistem 
vgrajena in se sobno 
tipalo uporablja za 

prilagajanje ogrevalne 
krivulje. 

Sobno tipalo 2 
Tip: (Glej obrazl.) 
Odpraviti napako! 

↓  

*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

Napaka na tipalu sončnih kolektorjev, ki uravnava, kdaj naj se 
toplota iz sončnih kolektorjev pošilja v Masterkal enoto. Ta napaka 
je lahko posledica kratkega stika, nedelovanja tipala ali poškodbe 
kabla.   

Se prikaže samo ko je 
priklopljena dodatnia 
oprema za krmiljenje 
sončnih kolektorjev 

Tipa.sonc.sistem  
Tip: (Glej obrazl.) 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

 
Napaka tipala v spodnjem delu zalogovnika 
Ta napaka je lahko posledica kratkega stika, nedelovanja tipala ali 
poškodbe kabla.    

Tipal.zalogov.spodaj 
Tip: (Glej obrazl.) 
Odpraviti napako! 
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Zaslon  Opis Opombe 

*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

 
Napaka tipala v spodnjem delu zalogovnika 
Ta napaka je lahko posledica kratkega stika, nedelovanja tipala ali poškodbe 
kabla.    

Tipal.zalogov.zgoraj 
Tip: (Glej obrazl.) 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

Napaka v komunikaciji med vezjem toplotne črpalke in vezjem dela z 
zalogovnikom. 
 
Preverite kabel med modulom in delom z zalogovnikom    

Se prikaže samo, ko je 
modul toplotne črpalke 

vgrajen 

Ni komunikacije 
s toplot.crpalko 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

 
Električno napajanje toplotne črpalke je postalo višje kot običajno. To ima 
lahko različne vzroke. Prepričajte se, da ni katera od glavnih varovalk 
izklopljena. 

Motorna zascita  
topl.crpalka izklop. 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

Ta napaka se lahko pojavi, ker so cevi od toplotne črpalke do dela 
zalogovnika napačno priklopljene, ali pa tipalo ogrevalne vode v toplotno 
črpalko prikazuje napako. 

Cevi v topl. crpal.  
napacna smer 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

 
Ta napaka se je pojavila, ker je prišlo do izpada ene faze (L1) na dovodu do 
toplotne črpalke. Preverite glavne varovalke. 

Faza L1 topl.crpal. 
toplotno črpalko 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

 
Napaka se je pojavila, ker je tlak v kompresorju toplotne črpalke postal 
previsok.  
V primeru ponavljajoče napake, kontaktirajte servisno službo. 

Visokotlačno stikalo 
toplot.crpal.izklop. 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

 
Napaka se je pojavila, ker je postala temperatura v kompresorju toplotne 
črpalke previsoka.  
V primeru ponavljajoče napake, kontaktirajte servisno službo. 

Temp. vrocih plinov 
v topl.crp.visoka 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

 
Napaka se je pojavila, ker je postala temperatura v kompresorju toplotne 
črpalke prenizka.  
V primeru ponavljajoče napake, kontaktirajte servisno službo. 

Temp. vrocih plinov 
v topl.crp.nizka 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

 
Napaka kaže, da je dvig temperature v toplotno črpalko glede na tok, ki teče 
skozi toplotno črpalko prenizek. 
V primeru ponavljajoče napake, kontaktirajte servisno službo.  

Zgor.temp.razlika 
toplot.crp.nizka 
Odpraviti napako! 
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*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

 
Napaka se pojavi, ko postane pritisk v kompresorju toplotne 
črpalke prenizek. Napaka se pojavi zaradi zraka v zemeljskem 
kolektorju ali napake na obtočni črpalki zemeljskega kolektorja, 
ipd.  
V primeru ponavljajoče napake, kontaktirajte servisno službo. 

Se prikaže samo, ko je 
toplotna črpalka 

prigrajena 

Nizkotlačno stikalo 
toplot.crpal.izklop. 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

 
Napaka se pojavi, ker je nizkonapetostno napajanje na vezju 
modula toplotne črpalke prenizko/previsoko. 
V primeru ponavljajoče napake, kontaktirajte servisno službo. 

12VDC napaj. v topl. 
crpal. nizko/visoko 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

 
Napaka se pojavi, ker je nizkonapetostno napajanje na toplotno 
črpalko prenizko/previsoko. 
V primeru ponavljajoče napake, kontaktirajte servisno službo. 

5VDC napaj. v topl. 
crpal. nizko/visoko 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

 
Napaka se pojavi zaradi prenizke temperature medija. Instalater je 
nastavil najnižjo dovoljeno temperaturo medija glede na 
uporabljeno mešanico medija (do katere temperature).  
V primeru ponavljajoče napake, kontaktirajte servisno službo. 

Se prikaže samo, ko je 
toplotne črpalke Aqua 

vgrajena 

Nizka temp.hladil.  
tekocine kolektorja 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

 
Napaka se pojavi, če je temperaturna razlika med izhodom in 
vhodom iz kolektorja v toplotno črpalko prevelika, kar nakazuje na 
prenizek pretok v kolektorju. Ta napaka se lahko pojavi, če je v 
kolektorju zrak in ni bil dovolj odzračen. 
V primeru ponavljajoče napake, kontaktirajte servisno službo. 

Nizek pretok v 
kolektorju 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

 
Ta napaka se lahko pojavi, če ni pretoka skozi toplotno črpalko. V 
kolikor je vgrajen filter trdih delcev, ga je potrebno očistiti. 

Se prikaže samo, ko je 
toplotna črpalka 

prigrajena 

Nizek pretok skozi 
toplotno črpalko 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

 
Napaka se pojavi, ko se je toplotna črpalka 5 krat ustavila pri 
najvišji dovoljeni temperaturi v obdobju ene ure. Najverjetneje je 
potrebno popraviti nastavitve. Kontaktirajte instalaterja. 

Ponavlj.izklop.TC 
zaradi maks.temp. 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

 
Ta napaka se je pojavila, ker je prišlo do izpada ene faze (L2) na 
dovodu do toplotne črpalke. Preverite glavne varovalke. 

Faza L2 topl.crpal. 
toplotno črpalko 
Odpraviti napako! 

↓  
*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

 
Ta napaka se pojavi, ko toplotna črpalka zazna, da se odmrzovalni 
cikel ni pravilno opravil.  
 
 
 
 

Se prikaže samo, če sta 
priklopljeni toplotni 

črpalki ArctiQ ali ArctiQ 
EVI . 

4-potni ventil blok. 
v ogrevalni nacin 
Odpraviti napako! 

↓  
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*** NAPAKA *** 1(1) 

► 

 
Napaka se lahko pojavi zaradi notranje težave na hladilnem krogu 
(nepovratni ventil pušča) ali napaka na tipalu odmrzovanja.  
V primeru ponavljajoče napake, kontaktirajte servisno službo. 

Se prikaže samo, če sta 
priklopljeni toplotni 

črpalki ArctiQ ali ArctiQ 
EVI . 

Temp.uparjal. 
TC previsoka 
Odpraviti napako! 
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Vgradnja  
To poglavje je namenjeno instalaterjem ogrevalnega sistema. Za informacije vezane na 
vgradnjo toplotne črpalke, poglejte navodila priložena toplotni črpalki. 
 
► Pozor! Obrazec zagona se mora pravilno izpolniti ob zagonu 
 

Postavitev / Premik 
- Postavite MasterQal enoto v notranjosti v prostoru s trdno podlago, priporočljivo betonsko 

podlago. Da bi preprečilo nepotreben hrup, če je mogoče postavite toplotno črpalko ob 
zunanji zid (meji na zunanjost).  

 
- Če je mogoče, se izognite postavitvi enote blizu spalnic ali drugih prostorov, ki so občutljivi na 

hrup.  
 

- MasterQal enota ima 4 nastavljive nožice, ki se jih uporabi za uravnovešenje enote. 
 
 

Cevi v ogrevalni sistem 
V osnovni izvedbi, so vse cevi za priklop pripravljene z vrha enote. Vendar, je mogoče obe cevi 
enostavno preusmeriti za priklop na spodnjem delu.  
 
Dvižni vod ogrevalnega sistema je nameščn direktno na mešalni ventil z uporabo objemne spojke. 
Pred odstranitvijo te cevi, se prepričajte da ste predhodno odpeli tipalo dvižnega voda. Odstranite 
tipalo, ki je cev pripeta z vezico, preden odstranite cev. 
 
Povratni vod ogrevalnega sistema je priklopljen na T kos pod mešalni ventil s holandcem in tesnilom. 
Odstranite cev s tem da odvijete spojko. Bodite pozorni, da ste namestili tesnilo predno ste privijačili 
cev na svoje mesto.   
 
Radiatorska obtočna črpalka naj bi bila idealno priklopljena na dvižni vod ogrevalnega sistema. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cev dvižnega voda 

Povratni vod 

Iz spodnjega dela zalogovnika 

Iz zgornjega dela zalogovnika 
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Cevi za sanitarno vodo 
V osnovni izvedbi, cevi za sanitarno vodo ne morejo biti nagnjene za priklop s spodnje strani, brez 
popolne predelave. Kot alternativa, se lahko naročijo prirejene cevi za priklop sanitarne vode s 
spodnje strani.  
 
Cevi za priklop sanitarne vode s spodnje strani, št. proizvoda. 97774707001 
 
Za priklop s spodnje strani, je potrebno odstraniti stikalo pretoka. Zelo pomembna je smer pretoka, 
ko se ponovno namesti stikalo pretoka. Puščica prikazuje pravilno smer pretoka - glejte shemo 
spodaj.  
 
Priklopne cevi so izdelane dolžine cca 55 mm, za lažjo vgradnjo v kombinaciji z ventili.  

Pozor! Varnostnega ventila ni potrebno vgraditi, saj je količina vode v toplotnem prenosniku manj 
kot 1 liter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkulacija sanitarne vode 

MasterQal enota ima vgrajeno regulacijo, s katero je mogoče tudi nadzorovati cirkulacijo sanitarne 
tople vode. Ta sistem zahteva paket dodatne opreme, ki ga je mogoče naročiti pri Mecaterm-u in 
vsebuje tipalo cirkulacije sanitarne vode in podnožje za priklop. Priklop cirkulacije sanitarne vode 
direktno ni priporočljivo brez dodatnega paketa.  
Alternativno se lahko za priklop cirkulacije sanitarne vode uporabi manjši bojler. 

  

Cev hladne vode 

Cev vroče vode 

Stikalo pretoka 
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Toplotna crpalka 
Za informacije vezane na vgradnjo toplotne črpalke, poglejte navodila priložena toplotni črpalki.  
 
Cevni priključki za povezavo na toplotno črpalko na MasterQal enoti so standardno nameščeni z vrha. 
Vendar, je mogoče obe cevi enostavno preusmeriti za priklop na spodnjem delu MasterQal enote. 
 
Povratni vod iz toplotne črpalke se priklopi direktno na obtočnon črpalko medija z matico in O-
ringom in se enostavno prilagodi priklopu od spodaj. Dvižni vod do toplotne črpalke je priklopljen z 
matico in O-ringom direktno na preklopni ventil in se lahko enostavno prilagodi za priklop od spodaj. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Povratni vod (do toplotne 
č lk ) 

Dvižni vod (iz toplotne črpalke) 
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L1 L2 L3 N

PE

Električne povezave 
Električni priklop naj bi opravil pooblaščen električar v skladu z lokalnimi ureditvami.  

Pregled 
Regulacijska enota se sestoji iz liste vseh možnih priklopov in ohišja z elektronskimi vezji in 
komponentami - poglej shematski diagram spodaj. Nalepka z opisanimi funkcijami vrstnih sponk in 
kako naj bodo povezave priklopljene je nalepljena nad vezjem. 
Vrstne sponke so razdeljene na posamezne oddelke imenovane A, B, C, D, E in F. 
Pozor! Ta navodila opisujejo samo priklop standardnih komponent, t.j. oddelki A in B. Posebna ločena 
navodila prejmete ob nakupu katerega od paketov dodatne opreme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

Priklopni modul napajanja 400 
V N  

Oprema vrstnih sponk 

Vklop ogrevanja v sili 

Uvodnice za kable 

Ozemljitvena sponka PE 

Standardne vrstne sponke 

Električno vezje 

Avtomatska varovalka toplotne 
č lk  

Avtomatska varovalka 
l kt il i l ik 

Kontaktor električni grelnik, 6 
kW 

Ponastavitvena tipka motorne 
ščit  

Vezje avtomatskih varovalk 
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Napajanje 
 
MasterQal 
Napajanje toplotne črpalke MasterQal enote je priklopljeno na sponke napajanja zgoraj levo na 
priklopnem panelu. Pred priklopom preverite zaporedje faz. 
 
Glede na maksimalno potrebno moč, izberite ustrezno varovalko in dimenzijo kabla.  
Maksimalna varovalka za proizvod je 32A. 
 
Električni grelnik je lahko blokiran po stopnjah po 1.5 kW v da bi omejili maksimalno moč. Vgradnja 
priloženih napetostnih transformatorjev za merjenje napetosti je priporočljiva, saj omogoča nadzor 
nad obremenitvijo varovalk v sistemu.  
 
Tabela spodaj vsebuje grob pregled porabe elektrike z različnimi stopnjami električnega grelnika 
priklopljenega k toplotni črpalki.  
 
Poraba elektrike je tako za toplotno črpalko ArctiQ kot ArctiQ EVI odvisna od temperature ogrevalne 
vode in zunanje temperature. V tabeli so zajeti podatki pri točki delovanja -5°C zunanje temperature 
in 55°C na ogrevalni strani. 
 
Pozor! Stopnja električnega grelnika je 230 V, in ob vgrajenih napetostnih transformatorjih, se bo 
avtomatično obremenilo najmanj obremenjeno fazo.  
 
 

Tabela 1. Poraba elektrike toplotne črpalke ob različnih nastavitvah za električni grelnik. 
 

Moč 
električnega 

grelnika 
6.0 kW 7.5 kW 9.0 kW 10.5 kW 

Faza L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 
Brez toplotne 

črpalke 9.2A 15.7A 9.2A 15.7A 9.2A 15.7A 
       

ArctiQ 7.5 13.6A 20.1A 13.6A 20.1A 13.6A 20.1A 
ArctiQ 10.5 15.8A 22.3A 15.8A 22.3A 15.8A 22.3A 
ArctiQ 16 19.1A 25.6A 19.1A 25.6A 19.1A 25.6A 

       

ArctiQ EVI 10 14.6A 21.1A 14.6A 21.1A 14.6A 21.1A 
ArctiQ EVI 14 17.4A 23.9A 17.4A 23.9A 17.4A 23.9A 

       

Aqua 5 13.5A 20.0A 13.5A 20.0A 13.5A 20.0A 
Aqua 8 14.4A 20.9A 14.4A 20.9A 14.4A 20.9A 

Aqua 10 15.9A 22.4A 15.9A 22.4A 15.9A 22.4A 
Aqua 12 16.9A 23.4A 16.9A 23.4A 16.9A 23.4A 
Aqua 17 20.7A 27.2A 20.7A 27.2A 20.7A 27.2A 
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Toplotna crpalka 
Napakanje za vse modele toplotnih črpalk je 400 V, N, PE. Za pravilno varovalko in ustrezen kabel 
poglejte navodila priložena toplotni črpalki. 
Napajanje se lahko izvede iz ločene omarice ali pa direktno iz MasterQal enote 

Napajanje iz MasterQal enote 
V MasterQal enoti sta dve 3-polne 16A varovalke označene z F2 in F3. Poglejte shemo spodaj. F3 se 
lahko uporabi kot napajanje. 

-  Na strani regulacijske škatle, je luknja zaprta s plastičnim pokrovom. Odstranite plastični 
pokrov in namestite uvodnico za kabel. 
 

- Odklopite kable, ki so že priklopljeni na spodnji strani F3 varovalke.  
POZOR: Odstranjene žice morajo biti zaščitene z neprevodnim materialom (kapicami).  
 

- Namestite fazne uvodnike v avtomatsko varovalko (sledite faznemu zaporedju) Ničla in 
ozemljitev se priklopita na spojko za ničlo in zemljo v regulacijski škatli nad priklopnimi 
vrstnimi sponkami. 

 

 

 
 

  

Ničelna sponka Ozemljitvena sponka PE 

Loknja za uvod kabla Avtomatske varovalke F3 
(3 16A) 
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Vrstne sponke 
 
Vrstne sponke so razdeljene v 2 nivoja z vzmetnimi povezavami. Priklop kablov je enostaven, s 
pritiskom na vzmetno ploščico se sprosti odprtina v katero vdanemo žico in spustimo ploščico. 
Preverite da je priklop vredu s tem da močno potegnete za žico. Preglejte vse slike spodaj. 
Obenem preverite tudi nalepko z opisi priklopov nad vrstnimi sponkami in se prepričajte kateri 
priklop je v zgornji in kateri v spodnji vrsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok A – 230V  
 

Edini visokonapetostni priklop, ki ga je potrebno opraviti je napajanje ogrevalne 
obtočne črpalke na block A. Za dovod v toplotno črpalko uporabite eno od uvodnic na 
vrhu ohišja AquaPaQ. Ozemljitev se priklopi direktno na sponke za ozemljitev. 

 

 

 

 

 

 

Spodnja vrsta 

Zgornja vrsta 
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Blok B – ekstra nizka napetost 
 

 

 

Block B vsebuje vse nizkonapetostne priklope, ki so 
standardno vgrajeni v MasterQal enoti. Nekateri priklopi 
niso potrebni za funkcionalno delovanje toplotne črpalke. 

 

 

 

 

Komunikacija 1-2 
Povezava se na nalepki imenuje "COM HEAT PUMP".  
Ta povezava se uporablja za komunikacijo med MasterQal enoto in zunanjo enoto toplotne črpalke 
(ali Aqua toplotno črpalko). Kabel mora biti primeren za CAN povezave in se ga lahko naroči pri 
Mecaterm-u ali pri lokalnem trgovcu z električnim materialom. 

CAN kabel Mecaterm  Art. št..: 9774708501 

CAN kabel se sestoji iz dveh vodnikov in oklopom. Barvi kablov sta rjava in bela in morata biti 
priklopljena na sponki CAN H in CAN L glede na navodila. Oklop mora biti priklopljen na ozemljitev 

Identični priklopi (CAN H, CAN L in ozemljitev) so v toplotni črpalki v regulacijski škatli in se jih priklopi 
na enak način kot v enoti MasterQal. 

 
Zunanje tipalo 3-4 
Povezava se na nalepki imenuje "OUTDOOR SENSOR".  

  

Zunanje tipalo se lahko priklopi na MasterQal enoto ali direktno na toplotno črpalko. 

 

Zunanje tipalo je v ohišju, ki je enostavno za odprtje in se zanj ne potrebuje posebnega orodja. V 
ohišju tipala se nahaja dvojna vzmetna vrstna spojka za priklop tipala. S pritiskom na vzmet se sprosti 
odprtina in vanjo se vdane žica ter spusti vzmet da prime. 

Kabel za zunanje tipalo naj bo vsaj 2 x 0.5 mm2 in tipalo naj bo nameščeno na severno stran, da ni 
izpostavljeno jutranjemu soncu.  
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Tipalo naj se namesti na približno 2/3 višine fasade hiše in naj bi bilo izven direktnega sonca.  
 
Poskrbite, da na tipalo ne vpliva izpuh prezračevanja, vrata, okna ali podobni možni viri ogrevanja, 
ki bi lahko spremenili dejansko vrednost temperature. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sobno tipalo 5-8 

Povezava na nalepki se imenuje "ROOM SENSOR 1".  

Primarna vloga sobnega tipala je posredovanje informacije o temperaturi v sobi, da bi se nastavljena 
ogrevalna krivulja lahko prilagajala trenutnemu stanju. To ima posledično vpliv na prihranek, saj 
ogrevalna voda v ogrevalni sistem nikoli ne gre s previsoko temperaturo. 

Funkcijske tipke na sobnem tipalu ni potrebno uporabljati. (lahko je izklopljena v meniju za 
instalaterja.) Vendar pa je priporočljivo vgraditi sobno tipalo, saj ima vgrajeno tudi opozorilno diodo 
za napake, ki začne ob napakah utripati. Kot dodatek, pa je na spodnji strani ohišja sobnega tipala 
funkcijska tipka, kateri se lahko določi najrazličnejše funkcije, npr dodatna topla voda, ki se jo nastavi 
na zaslonu toplotne črpalke.   

Da bi sobno tipalo delovalo kar se da optimalno, mora biti pozicionirano v čim bolj centralno 
pozicionirani sobi hiše.  
Ne postavite sobnega tipala ob okno, k radiatorjem ali kakemu drugemu vplivnemu telesu.  
Tipalo vgradite na cca 2/3 stene, priporočljiva je celo montaža z možnostjo naknadne prestavitve.  
 
Sponke v sobnem temostatu so označene (1-4) in morajo biti priklopljene kot je prikazano spodaj. 
Prav tako je označen tudi priklop sobnega tipala v delu z zalogovnikom zgoraj; prikopi 1-4. Povežite 
identične žice in številke na obeh koncih. 

 

 

 

 

Tokovni transformatorji 10-13 
Povezava na nalepki se imenuje "CURRENT SENSORS".  

Pritrditvena luknja 

Uvodnica kabla 

Tipka 

Tipalo 

1 2 3 4 

Indikacijska dioda 

Sprostitveni gumb 

Uvodnica kabla 

Pritrditvena luknja 

Tipka za sprostitev Tipalo 
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Tokovni transformatorji so priloženi serijsko. Naloga tokovnega transformatorja je neprekinjeno 
merjenje toka na posameznih dovodnih fazah v objekt. Meritve pomagajo regulaciji uravnavati tok 
tako, da se glavne varovalke ne preobremenijo z vklopom električnega grelnika v toplotni črpalki.  
Tokovni transformatorji so fazno selektivni, t.j. merijo napetost vsake faze posebej. S tem pomagajo 
regulaciji pri odločitvi, katero fazo obremeniti. Obenem to omogoča tudi enakomerno obremenitev 
vseh treh faz, kolikor je to mogoče. 

Vgradnja tokovnik transformatorjev je priporočljiva, ni pa potrebna. V zaslonu je mogoče omejiti 
maksimalno električno moč električnega grelnika. 

Tokovni transformatorji naj bodo vgrajeni na dovodnih žicah v glavno omarico, ki mora biti zaščitena 
pred preobremenitvijo. Ta poseg sme opraviti samo pooblaščeni električar.  

Minimalna debelina žice, ki je dovoljena je 0.5 mm². Uporabljene morajo biti minimalno 4 žice. 
 
Vgradite tokovne transformatorje tako, da gredo dovodni kabli skozi tranformatorje. Modri kabli iz 
transformatorjev naj bodo povezani skupaj in poriklopljeni na sponko št. 13 na vrstnih sponkah 

 
 

 

  

Tokovni transformatorji 

Glavne varovalke 

Terminal block MasterQal 
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Izhod za napake 14-16 
Povezava na nalepki se imenuje "ERROR OUT (MAX 1A)".  

Izhod je brezpotencialen in ima tako NC kot NO priklop. Lahko se uporabi za prenos signala na 
zunanjo enoto ali GSM modul. 
Izhod se lahko obremeni z maksimalnim tokom 1A 

Med normalnim delovanjem kontakt sklenjen med sponkama 15 in 16. 

V kolikor pride do napake ali izpada napajanja, je kontakt sklenjen med sponkama 14 in 15.  

 

 Napaka ali izpad napajanja (NC)              Normalno delovanje (NO) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Digitalni vhod 17-18 
Povezava na nalepki se imenuje "EXTRA DIGITAL IN".  

Vhod naj bo brezpotencialen in ima različno funkcijo glede na nastavitve v zaslonu. Od programske 
verzije 1,4 je nastavljena funkcija Pripravljenost. V meniju za instalatereje je mogoče nastaviti katera 
naprava se bo postavila v način čakanja ko bo vhod zaprt. Na voljo so naslednji izbori: 

- Električni grelnik 
- Toplotna crpalka 
- Električni grelnik in toplotna črpalka 

Funkcija mešalnega ventila (ogrevanja) zaradi te funkcije ni spremenjena 
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Prvi zagon 
 
Med zagonom, je potrebno narediti nekatere izbore, da bi lahko zagnali sistem. Prvi zaslon, ki se 
pojavi ob zagonu je naslednji. (Če želite izvedeti več o uporabi tipk za vodenje, poglejte poglavje 
"Uporaba". 
 

 Izberite jezik... 
Potrdite z ENTER 
>>>SVEDSKI<<< 
 

 
Jezik lahko spremenite z uporabo puščic gor/dol. Izbrani jezik potrdite s pritiskom na tipko ENTER. 

Po izboru jezika, se boste znašli v meniju, kjer lahko prilagodite nastavitve. 

Uporabite puščice za premik na naslednji izbornik:  

→Nastavitve 

→ 
 Za uporabnika 

→ 

Vtipkajte kodo! 
 Trenut.vrednosti →Za instalaterja Potrdite z ENTER 
 Info/Casi delovanja   0 0 0 0 
 Servis  ^ 

 

Vtipkajte varnostno kodo: 3550 

Zdaj ste v meniju za instalaterja.  

Nadaljujte do standardnih nastavitev z izborom naslednjega: 

 

→Sistemske nastav. 

→ 
→Standard. nastavit. 

 Aktiv.dodat.opremo  Nastav.dodat.opreme 
  
  

 

 

Naslednje strani opisujejo nastavitve, ki morajo biti narejene, da bi sistem lahko uspešno zagnali. 
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Sistemske nastavitve 
Zaslon  Opis Opombe 

TC najdena... 

► 

Zaslon prikaže informacijo, katera toplotna črpalka je prigrajena in 
njeno serijsko številko. 
MasterQal se lahko uporabi tudi brez modula toplotne črpalke kot 
navaden električni bojler z vgrajenim električnim grelnikom. Da bi 
aktivirali toplotno črpalko, izberite vgrajena: da 

Prikazano samo, če je 
toplotna črpalka 

najdena 

Model: ArctiQ 16 
S/N: 2535645495 
Vgrajena: →Ne 

↓  
Blokada kompresorja 

► 

 
Kompresor je namensko blokiran, da bi preprečili nenamerni 
zagon pred zaključkom instalacije. Ne odpravite blokade, dokler 
sistem ni povsem gotov in napak pri zagonu. 

Se prikaže samo, ko je 
modul toplotne črpalke 

vgrajen 

Kompresor je: 
→Blokiran 
 

↓  
El. grelnik je: 

► 

Električni grelnik je tovarniško onemogočen. Ko aktivirate stopnjo 
moči, se blokada avtomatsko odpravi. Maksimalna moč se lahko 
nastavi v 6 korakih od 1.5 kW do 10.5 kW. 
(Če so vgrajeni tokovni transformatorji, se maksimalna moč 
avtomatsko kontrolira in dovoljena moč se lahko nastavi na  10.5 
kW.) 

 

Blokiran 
Maks.dovoljena moc 
→0.0 kW 

↓  
Zamik vklopa  

► 

Ta nastavitev omogoča zamik zagona električnega grelnika, četudi 
so osnovni pogoji (temperaturna histereza) za vklop doseženi.  
Zamik vklopa omogoča toplotni črpalki več časa za dosego 
zahtevanega. V kolikor se pojavi napaka, neprimerna temperatura 
na toplotni črpalki ali pa blokada kompresorja, se časovni zamik 
avtomatsko izklopi. 

Se prikaže samo, ko je 
modul toplotne črpalke 

vgrajen 

elektr.grelnika 
Zamik: →0 min 
 

↓  
Napetostna tipala  

► 

 
Izberite, ko so tokovni transformatorji vgrajeni. Vgradnja tokovnih 
transformatorjev je priporočljiva. 

 

vgrajena: 
→Ne 
 

↓  
Velikost glav.varov. 

► 

 
Nastavitve za glavno varovalko ali zaščito, da se regulacija zaščiti 
pred prenapetostjo. Se prikaže samo, ko je 

tokovno tipalo 
vgrajeno. 

(Varov.naj bi bila 
zascitena s tokovnim 
tipalom) →16A 

↓  
Samo talno ogrevanje 

► 

Možnost nastavitve sistema za delovanje samo s talnim 
ogrevanjem. Če je ta opcija nastavljena na Da, se v meniju "Hišna 
ogrevalna krivulja" aktivira več nastavitev, ki omogočajo nastaviti 
maksimalno temperaturo v talno ogrevanje.  

uporab.v ogrevalnem  
sistemu (1): 
→Ne 

↓  
Izbira za pripravlj. 

► 
Ta nastavitev omogoča izbiro naprave, ki naj bo v načinu 
pripravljenosti, če je digitalni vhod na konektorjih 17/18 na vrstnih 
sponkah zaprt. Naslednje izbire so na voljo: 

- Pripravljenost elekt. grelnik 
- Pripravljenost toplotna črpalka 
- Pripravljenost el.grelnik in TC 

 

funkcije, (blok st 
17/18 Blok B) 
→Ni uporab. 
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 Zaslon  Opis Opombe 

Zamik prekl. mesal. 

► 
Bivalentni mešalni ventil lahko izbira med energijo tako v 
zgornjem, kot spodnjem delu zalogovnika. Cenejša energija je nižja 
temperatura ogrevalne vode v spodnjem delu zalogovnika in je 
prioritirana, da bi se doseglo čim bolj optimalno delovanje. Ko je 
mešalni ventil v vmesnem položaju med zgonjim in spodnjim 
delom zalogovnika, se aktivira omejitvena pozicija. Na podlagi 
nastavljenega časa v tem meniju, se mešanje ne sme pričeti dokler 
ta čas ni potekel in nato je toplotni črpalki omogočeno na 
temperaturo v spodnjem delu zalogovnika. 
Če modul toplotne črpalke ni vgrajen, mešanje ni zakasnjeno.  
 

Se prikaže samo, ko je 
modul toplotne črpalke 

vgrajen 

ventila proti gornj. 
del.zalog.(sistem 1) 
Cas zamika: →180 min 

 

 

Omejevalo pretoka je 

► 

Vse enote MasterQal imajo v cevi iz modula toplotne črpalke 
vgrajen poseben nepovratni ventil za zmanjšanje pretoka. Skupaj z 
nepovratnim ventilom so navodila za vgradnjo in potrebne 
nastavitve. Če je enota MasterQal starejša in nima vgrajenega 
nepovratnega ventila, potem je potrebno v nastavitvah izbrati 
opcijo “Ne”. 

Se prikaže samo, ko je 
modul toplotne črpalke 

vgrajen 

vgrajeno: →Da 
(Ne vgradi za TC 
ArQ16/EVI14/Aqua17) 

↓  
Jezik  

► 

 
 
Nastavitev jezika regulacije 

 

→ANGLESKI 
 
 

↓  
Tovarniska ponastav. 

► 

Ta meni se uporabi za ponastavitev vseh nastavitev na tovarniško 
nastavljene vrednosti. Pozor! Ponastavitve ne morete razveljaviti. 
Če je izbor aktiviran, se prikaže na zaslonu sporočilo "Sistem je bil 
tovarnisko ponastav.".  

POZOR! VSE NASTAV. 
SE BODO IZBRISALE 
Ponastavi: →Ne  

↓  
Ponast.case delovan.  

► 

 
Ta meni se uporabi za ponastavljenje vseh časov delovanja v 
sistemu. Pozor! Ponastavitve časov ne morete razveljaviti. Če je 
izbor aktiviran, se prikaže na zaslonu sporočilo "Časi delovanja so 
bili ponastavljeni". 

 

POZOR! VSI SHRANJENI 
CASI DEL. BODO IZBR. 
Ponastavi: →Ne 
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Servis 
Zadnja opcija v glavnem meniju je možnost "Servis". Ta meni vsebuje naprednejše nastavitve, kot 
tudi opcije za testne zagone in kalibracije tipal. Meni primarno uporablja servisna oseba in se ne sme 
uporabiti razen če je oseba pooblaščena in pozna sistem.  

 

Uporabite puščice za premik na naslednji izbornik:  

 Nastavitve 

→ 
Vtipkajte kodo! 

 Trenut.vrednosti Potrdite z ENTER 
 Info/casi delov.: 0 0 0 0 
→ServiS ^ 

 

Vtipkajte varnostno kodo:7902 

Zdaj ste v meniju za serviserja.  

→Nastavitve 
 Zapis napak 
 Kalibracija 
 Ročno delovanje 
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Nastavitve 
Meni je na voljo le, ko je priklopljena toplotna črpalka. 

Zaslon  Opis Opombe 

Hitrosti vent. 

► 

 
 
Nastavitve za preklop, ko ventilator(ji) delujejo pri nižji hitrosti. 

Se prikaže samo, če sta 
priklopljeni toplotni 

črpalki ArctiQ ali ArctiQ 
EVI . 

Nizk.hitr.aktiv.nad 
Zun.temp nad  
→10°C 

↓  
Ponastav.razl.za 

► 

 
 
Nastavitve za ponastavitev histereze za spodnji del zalogovnika.  

topl.crpal. v spodn.  
delu zalog.: →5.0°C  
 

↓  
Ponastav.razl.za 

► 

 
 
Nastavitve za ponastavitev histereze v zgornjem delu zalogovnika.  

topl.crpal. v gornj. 
delu zalog.: →5.0°C  
 

↓  
Odmrz.cikel aktiv. 

► 

 
 
Nastarvitve začetne temperature za pričetek odmrzovalnega cikla. 
(Začetek odmrzovanja je tudi čas odvisnosti) 

Se prikaže samo, če sta 
priklopljeni toplotni 

črpalki ArctiQ ali ArctiQ 
EVI . 

ko je odmrzov.  
tipalo pod: →-4.0C 
 

↓  
Izkl.odmrz.cikla 

► 

 
 
Nastavitve izklopa odmrzovalnega cikla. (Maksimalni čas 
odmrzovanja je 10 min.) 

ko je odmrzov.  
tipalo na:     
→+14.0C 
 

↓  
Alarm nizk.pretokat 

► 

 
Nastavitve alarma za prenizek pretok skozi toplotno črpalko, t.j. 
temperaturna razlika je prevelika.  
(Nastavitve se upoštevajo, ko obtočna črpalka medija deluje s 
polno hitrostjo, t.j.100%.) 

 

ce je temp.razlika 
nad: →35°C 
 

↓  
Nevarn.zmrz. 

► 

 
Nastavitve za nevarnost zmrzali medija. Če medij iz toplotne 
črpalke (brine out) doseže nastavljeno vrednost, se bo toplotna 
črpalka ustavila in koda napake se bo pojavila na zaslonu. 

Prikaže se, ko je 
vgrajena toplotna 

črpalka Aqua 

aktiv.ko je izhod   
temp. pod: →-10C 
 

↓  
Alarm nizk.pretoka 

► 

 
Nastavitev alarma za nizek pretok skozi toplotno črpalko, t.j. 
temperaturna razlika je previsoka.  
 

kolekt.ce je temp. 
razli.nad: →8C 
 

                 ↓ 
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Zaslon  Opis Opombe 

Maks temp.dviz.voda 

► 
Nastavitve za maksimalno temperaturo dvižnega voda iz toplotne 
črpalke (izhod). Če temperatura preseže nastavljeno vrednost za 
60 sekund, se na zaslonu MasterQal enote pojavi alarm za 
previsoko temperaturo. 

 

iz toplotne crpalke 
→58°C 
 

↓  
Maks.tmp.razlika med 

► 

Pred zagonom modula toplotne črpalke bo obtočna črpalka medija 
1 minuto delovala z nižjim pretokom, da bi izmerila temperaturo 
vode. Če je temperatura na povratnem vodu toplejša kot 
maksimalna nastavljena temperatura pretoka - ta razlika se 
toplotna črpalka ne bo zagnala. Primer:  
Maks temperatura pretoka=60°C.  
Maks tem.razlika=8°C 
Maks temp za zagon=60°C-8°C=52°C 

 

maks.temp.dviz. voda 
in temp.povrat voda  
zacet.razl:→8°C 

↓ 
 

Ogreval.razlika med 

► 

 
Med ogrevanjem zgornjega dela zalogovnika bo ciljna temperatura 
toplotne črpalke enaka nominalni vrednosti + nastavljena vrednost 
v tem meniju. t.j. če je nominalna temperatura zgornjega 
zalogovnika 53°C in je ogrevalna razlika nastavljena na 2,5°C je 
ciljna temperatura za toplotno črpalko 55,5°C 

 

vredn.topl.crp. in 
nastav.vredn. v zgor 
delu zalog: →2,5°C 

↓  

PI regulator  

► 

Pozor! Te nastavitve v naslednjih zaslonih se ne smejo 
spreminjati brez predhodnega posveta z Mecatermom. 
 
(Polnilna obtočna črpalka medija, ki poganja vodo skozi toplotno 
črpalko, je krmiljena z PI-regulatorjem za doseganje pravilnih 
temperatur pod različnimi pogoji. Nadzor regulatorja je lahko 
prilagojen s spreminjanjem raznih nastavitev.) 

 

obt.crpal.ogrevanja 
PGain: 3000 
 

↓  

PI regulator  

► 
obt.crpal.ogrevanja 
IGain: 400 
 

↓  

PI regulator  

► 
obt.crpal.ogrevanja 
Integral. cas: 15 
sec 
 

↓  

PI regulator  

► 
obt.crpal.ogrevanja 
Integral. maks: 5000 
 

↓  

PI regulator  

► 
obt.crpal.ogrevanja 
Integral. min: -5000 
 

↓  

PI regulator  

► obt.crpal.ogrevanja 
Min pretok:190 l/h 
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Zapis napak 
Dnevnik napak prikazuje zadnjih 5 napak z informacijo, kaj je povzročilo napako (alarm) in obstoječe 
podatke delovanja ko se je napaka pojavila. To omogoča serviserju predvidenje vzroka za napako.  

Zaslon  Opis Opombe 

1(5)Visok tlak 

► 

 
 
Številka 1 v "1(5)" prikazuje kateri zaslon je prikazan. 1(5) je zadnja 
napaka ki je bila zapisana. 
Črke A-I imajo naslednje pomene glede na tabelo spodaj. 
 
A: Temperatura pretoka iz toplotne črpalke  
 
B: Temperatura pretoka na povratu v toplotno črpalko  
 
C: Napajanje kompresorja 
 
D: Temperatura medija v modul toplotno črpalko  
 
E: Temperatura medija iz toplotne črpalke  
 
F: Temperatura vročih par 
 
G: Zunanja temperatura 
 
H: Hitrost obtočne črpalke medija 
 
I: Ocenjena hitrost obtočne črpalke medija 
 

 

A:62C B:53C C:15.2A 
D:-12C E:-14C F:115C 
G:-16C H:99% I:1250l 

↓ 
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Kalibracija 
Meni kalibracija se uporablja za prilagajanje vrednosti tipal gor ali dol. Pozor! Kalibracijo se lahko 
opravi samo z instrumentom s kalibrirano temperaturo. Ko vstopite v meni kalibracija, se pojavi 
podmeni, kjer lahko izberete kalibracijo grelnika ali tipal v toplotni črpalki.  
Vsi kalibracijski zasloni prikazujejo trenutno vrednost tipala kot tudi odstopek, t.j. koliko je tipalo 
prilagojeno in v katero smer. Osnovna vrednost odstopka je vedno 0.0°C  

 Nastavitve 

→ 
 Kalibracija 

 Zapis napak →Grelnik 
→Calibration  Toplotna crpalka 
 Ročno delovanje  

 
Kalibracija - Grelnik 

Zaslon  Opis Opombe 

Tipal.zalogov.spodaj 

► Kalibracija tipala spodnjega dela zalogovnika  

Trenut.: 34.6°C 
Odmik:→+0.0°C 
 

↓  
Tipal.zalogov.zgoraj 

► Kalibracija tipala zgornjega dela zalogovnika  

Trenut.: 54.6°C 
Odmik:→+0.0°C 
 

↓  
Tipalo dvižnega voda  

► Kalibracija tipala temperature dvižnega voda (v ogrevalni sistem 1)  

ogrev. sistem (1) 
Trenut: 40.3 
Odmik:→+0.0°C 

↓  
Sobno tipalo (1) 

► Kalibracija sobnega tipala (ogrevalni sistem 1)  

Trenut.: 20.1°C 
Odmik:→+0.0°C 
 

↓  
Zunanje tipalo 

► Kalibracija zunanjega tipala  
Se prikaže samo če so 
tipala priklopljena na 

MasterQal. 

Trenut.: -10.1°C 
Odmik:→+0.0°C 
 

↓  
Tip.napetosti L1 

 Kalibracija tipala napetosti L1  
Trenut: 12.2A 
Odmik:→+0.0A 
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Zaslon  Opis Opombe 

Tip.napetosti L2 

► Kalibracija tipala napetosti L2  

Trenut: 12.4A 
Odmik:→+0.0A 
 

↓  
Tip.napetosti L3 

► Kalibracija tipala napetosti L3  
Trenut: 12.4A 
Odmik:→+0.0A 
 

 

Kalibracija - Toplotna črpalka 

Zaslon  Opis Opombe 

Tipalo dvižnega voda 

► Kalibracija tipala temperature pretoka dvižnega voda   

Trenut.: 44.6°C 
Odmik:→+0.0°C 
 

↓  
Tipalo povratnega 
voda 

► Kalibracija tipala temperature povratnega voda   
Trenut.: 30.6°C 
Odmik:→+0.0°C 
 

↓  
Tipalo vrocih par 

► Kalibracija tipala vročih par  

Trenut.: 94.3°C 
Odmik:→+0.0°C 
 

↓  
Zunanje tipalo 

► Kalibracija zunanjega tipala 
Se prikaže samo če je 

zunanje tipalo 
priklopljeno na 

toplotno črpalko. 

Trenut.: -10.1°C 
Odmik:→+0.0°C 
 

↓  
Tip.kolektor vhod 

► Kalibracija tipala vhoda kolektorja 

Prikaže se, ko je 
vgrajena toplotna 

črpalka Aqua 

Actual: -2.1°C 
Odmik:→+0.0°C 
 

↓  
Izhod.tip. kolektor 

► Kalibracija tipala izhoda kolektorja 
Actual: -4.4°C 
Odmik:→+0.0°C 
 

                 ↓  
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Zaslon  Opis Opombe 

Odmrzovalno tipalo 

► Kalibracija odmrzovalnega tipala 
Se prikaže samo, če sta 

priklopljeni toplotni 
črpalki ArctiQ ali ArctiQ 

EVI . 

Trenut.: 1.1°C 
Odmik:→+0.0°C 
 

↓  
Tip.napetosti L1 

► Kalibracija tipala napetorsti za napajanje kompresorja  
Trenut: 6.6A 
Odmik:→+0.0A 
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Ročno delovanje 
Meni ročno delovanje se uporablja za ročno zaganjanje posameznih komponent. Ta meni se lahko 
uporablja za preverjanje če je instalacija pravilno izvedena in za odpravljanje težav.  
Ko vstopite v ta meni, se pojavi podmeni, kjer lahko testirate funkcije toplotne črpalke ali 
električnega grelnika.   

Pozor! Ko vstopite v ta meni, se delovanje toplotne črpalke izklopi in statusna dioda začne utripati 
izmenično rdeče in zeleno. 

 Nastavitve 

→ 
 Funkcije 

 Zapis napak →Grelnik 
 Kalibracija  Toplotna crpalka 
→Ročno delovanje  

 
Ročno delovanje - Grelnik 

Zaslon  Opis Opombe 

Obtoc.crp radiatorji 

► Ročno delovanje radiatorske obtočne črpalke (ogrevalni sistem 1)   

(Ogrev. sistem 1) 
→Off  On 
 

↓  
Obt.crp.cirkulacija 

► Ročno delovanje obtočne črpalke, ki poganja vodo skozi toplotni 
prenosnik za sanitarno vodo. 

 

za topl.prenosnik 
→Off  On 
 

↓  
Motor mesaln.ventila 

► 
Ročno odpiranje/zapiranje motorja mešalnega ventila (ogrevalni 
sistem 1) 
 
(Pozor! Čas delovanja motorja je 120 sec, kar pomeni, da je 
delovanje motorja včasih zelo težko) 

 

(Ogrev. sistem 1) 
→Off  Odprt  Zaprt 
 

↓  
Preklp.ventil med 

► Ročno delovanje preklopnega ventila, ki določa kateri del 
zalogovnika bo toplotna črpalka ogrevala.  

 

gor./dol. 
del.zalog. 
→Spodnji   Gornji 

↓  
Elektr.grelnik L1 

► 
Ročno delovanje stopenj 1.5 kW na fazi L1 električnega grelnika in 
trenutne vrednosti na tipalu L1. Ob vklopu sistema, se bo moč 
dvignila na cca 6.5A, če so tokovna tipala vgrajena.   

 

(1,5kW) 
→Off  On 
Tip.napet. L1:  
10,1A 
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Zaslon  Opis Opombe 

Elektr.grelnik L2 

►  Ročno delovanje stopenj 1.5 kW na fazi L2 električnega grelnika in 
trenutne vrednosti na tipalu L2. Ob vklopu sistema, se bo moč 
dvignila na cca 6.5A, če so tokovna tipala vgrajena.   

 

(1,5kW) 
→Off  On 
Tip.napet. L1:  
10,1A 

↓  
Elektr.grelnik L3 

► Ročno delovanje stopenj 1.5 kW na fazi L3 električnega grelnika in 
trenutne vrednosti na tipalu L3. Ob vklopu sistema, se bo moč 
dvignila na cca 6.5A, če so tokovna tipala vgrajena.   

 

(1,5kW) 
→Off  On 
Tip.napet. L1:  
10,1A 

↓  
El.gr L1/L2/L3 (6kW) 

► Ročno delovanje stopenj 6 kW (2 kW/fazo) in trenutne vrednosti 
na napetnostnih tipalih L1, L2 in L3. Ob vklopu sistema, se bo moč 
dvignila na cca 8.7A, če so tokovna tipala vgrajena.   

 

→Off  On 
Tip.napet. L1: 12.1A 
L2: 13.2A L3: 10.2A 

↓  
Zunanj.signalni 

► Ročno delovanje izhoda za zunanji alarm   

izhod 
→Off  On 
 

↓  
Napaka sob. tipala 

► Testiranje diode za indikacijo napake na sobnem tipalu    
→Off  On 
(Ogrev. sistem 1) 
→Off  On 

 

Ročno delovanje - Topl.crpalka 

Zaslon  Opis Opombe 

Pozeni topl. crpal. 

► 

Ročno delovanje toplotne črpalke.   
ArctiQ  
(Kompresor, ogrevalna črpalka 100%, ventilator visoka hitrost) 
ArctiQ EVI 
Kompresor, ogrevalna črpalka 100%, ventilator visoka hitrost (EVI 
ventil je lahko vklopljen med delovanjem z brskanjem po meniju 
navzdol.) 
Aqua 
(Kompresor, ogrevalna črpalka 100%, črpalka medija) 
 
Operacije delujuejo dokler na zaslonu ne izberemo "Off", napaka 
na toplotni črpalki se bo pojavila takoj ali najkasneje čez. 8 minut. 
 

 

(Avto.izkl.ob napaki 
ali po 8 min) 
→Off  On 

↓ 

 
 
 
 
 
 
 

Odmrz. topl. crp. 

► 
Mogoče je ročno odmrzovanje uparjalnika toplotne črpalke. 
Odmrzovanje se nadaljuje dokler odmrzovalno tipalo ne doseže 
18°C ali po 12 minutah. 

Se prikaže samo, če sta 
priklopljeni toplotni 

črpalki ArctiQ ali ArctiQ 
EVI . 

(Avto.ikl. pri +18°C 
ali po 12 min) 
→Off  On 

                ↓ 
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Zaslon  Opis Opombe 

Ventilator 

► Manual operation of fan(s).  
Se prikaže samo, če sta 

priklopljeni toplotni 
črpalki ArctiQ ali ArctiQ 

EVI . 

→Off  High  Low 
 
 

↓  
EVI ventil 

► Ročno delovanje EVI ventila toplotne črpalke. (Je mogoče aktivirati 
tudi med Avto-delovanjem) 

Prikaže se, ko je 
vgrajena toplotna 
črpalka ArctiQ EVI 

→Off  On 
 
 

↓  
Obtoc.crpal.kolektor 

► Ročno delovanje obtočne črpalke medija  
Prikaže se, ko je 

vgrajena toplotna 
črpalka Aqua 

→Off  On 
 
 

↓  
Hitrost obtočne 
črpalke ogrevanja 

► Ročno delovanje obtočne črpalke ogrevanja. Prilagodi hitrost v 
korakih po 5% od 0-100. 
 

 
<-Nizka 0% Visoka-> 
 
 

↓  
4-potni ventil 

► 
Ročno delovanje 4-potnega ventila toplotne črpalke, ki nadzoruje 
odmrzovanje. 
 

Se prikaže samo, če sta 
priklopljeni toplotni 

črpalki ArctiQ ali ArctiQ 
EVI . 

→Off  On 
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R/T tipala  
 

Temperature sensor  Tipalo vročih par (samo za toplotno črpalko) 

Temp 
(°C) R (kΩ)  Temp 

(°C) R (kΩ)  Temp 
(°C) R (kΩ)  Temp 

(°C) R (kΩ) 

-15 11,50  21 2,34  0 163.4  72 8.2 
-14 10,94  22 2,25  2 147.6  74 7.6 
-13 10,42  23 2,16  4 133.5  76 7.1 
-12 9,92  24 2,08  6 120.9  78 6.7 
-11 9,45  25 2,00  8 109.7  80 6.2 
-10 9,00  26 1,93  10 99.6  82 5.8 
-9 8,58  27 1,85  12 90.5  84 5.5 
-8 8,18  28 1,79  14 82.4  86 5.1 
-7 7,80  29 1,72  16 75.1  88 4.8 
-6 7,44  30 1,66  18 68.5  90 4.5 
-5 7,10  31 1,60  20 62.6  92 4.2 
-4 6,78  32 1,54  22 57.3  94 4.0 
-3 6,48  33 1,48  24 52.4  96 3.7 
-2 6,19  34 1,43  26 48.0  98 3.5 
-1 5,91  35 1,38  28 44.1  100 3.3 
0 5,65  36 1,33  30 40.5  102 3.1 
1 5,40  37 1,28  32 37.2  104 2.9 
2 5,17  38 1,24  34 34.2  106 2.8 
3 4,95  39 1,19  36 31.5  108 2.6 
4 4,73  40 1,15  38 29.1  110 2.5 
5 4,53  41 1,11  40 26.8  112 2.3 
6 4,34  42 1,07  42 24.8  114 2.2 
7 4,16  43 1,04  44 22.9  116 2.1 
8 3,98  44 1,00  46 21.2  118 2.0 
9 3,82  45 0,97  48 19.7  120 1.9 

10 3,66  46 0,94  50 18.2  122 1.8 
11 3,51  47 0,90  52 16.9  124 1.7 
12 3,37  48 0,87  54 15.7  126 1.6 
13 3,23  49 0,85  56 14.5  128 1.5 
14 3,10  50 0,82  58 13.5  130 1.4 
15 2,98  51 0,79  60 12.5  132 1.3 
16 2,86  52 0,77  62 11.7  134 1.3 
17 2,74  53 0,74  64 10.9  136 1.2 
18 2,64  54 0,72  66 10.1  138 1.1 
19 2,53  55 0,70  68 9.4  140 1.1 
20 2,43  56 0,67  70 8.8  142 1.0 
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Tehnični podatki 
 

Tehnični podatki MasterQal 200 MasterQal 300 

Št. artikla 9774705801 9774699501 

Mere (š x v x g) 600 x 1,460 x 730 600 x 1830 x 730 mm 

Teža 200 kg 250 kg 

Skupni volumen  281 l 

Kompatibilnost  

Model ArctiQ 7.5; 10.5 7.5; 10.5; 16 

Model ArctiQ EVI 10 10; 14 

Model Aqua 5, 8, 10, 12 5, 8, 10, 12, 17 

Izolacija 35 mm poliuretan 

Napajanje 400V N PE 

Varovanje 10-32 A (odvisno od električnega grelnika in uporabljene toplotne črpalke) 

Električni grelnik 7 stopenj, 1.5 kW/stopnjo. Skupaj 10.5 kW 

Sanitarna voda 2-delni ploščni toplotni prenosnik (varnostni ventil ni potreben) 

Krmiljenje ogrevanja Bivalentni mešalni ventil 

Dodatni priklopi 3 kom. DN20 izh. 

Delovanje kot električni grelnik Da 
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Lista rezervnih delov 
 

 Article number 
 MasterQal 200 MasterQal 300 MasterQal 500 
Circulation pump DHW heat exchanger 521110400 521110400 521110400 
Circulation pump heat carrier 521237900 521237900 521237900 
Outdoor sensor 521137600 521137600 521137600 
Room sensor 521137500 521137500 521137500 
Standard sensor 521138000 521138000 521138000 
Flow switch 521115700 521115700 521115700 
DHW heat exchanger 521028600 521028600 521028600 
Changing valve (with motor) 521213000 521213000 521213000 
Mixing valve 521003400 521003400 521003401 
Mixing valve motor 521003500 521003500 521003500 
Electric heater (10,5kW) 521029500 521029500 521029500 
Circuit board tank unit 521125600 521125600 521125600 
Display board 521127000 521127000 521127000 
Automatic fuses 3x16A 521080500 521080500 521080500 
Contactor 521079700 521079700 521079700 
Overheat protector (110C) 521029600 521029600 521029600 
Thermostat (65C) 521232300 521232300 521232300 
Toroid transformer (65VA) 521232100 521232100 521232100 
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Zapisnik zagona 
 

PODATKI  
 

INSTALATER 

Model:   
MasterQal        □ 200      □ 300  

Št. naročila:  Podjetje: 

Toplotna črpalka: □ Ni vgrajena    
   

 Naslov: 

ArctiQ □ 7.5   □ 10.5   □ 16  
  

 Poštni naslov: 

ArctiQ EVI □ 10    □ 14    
 

 Podpis: 

Aqua □ 5       □ 8   □ 10   □ 12   □ 17       Ime (tiskano): 

MasterQal serijska številka: Datum:   

Električna napetost: 
 

 
STRANKA 

   Ime: 

PREGLED INSTALACIJE   Naslov: 

Sistem je bil napolnjen z vodo in odzračen 
□OK  Poštni naslov: 

Tlak sistema ob vgradnji  
_________bar  Telefon: 

Vzdrževalno stikalo vgrajeno  
□OK   

Varovanje 
_________A   

Hitrost obtočne črpalke ogrevanja (če ni 
frekvenčno krmiljena)            __________ 

  

Vgrajena napetostna tipala □ DA □ NE   

Toplotna črpalka napajana iz enote MasterQal □ DA □ NE 
  

Sobno tipalo vgrajeno □ DA □ NE 
  

 
   

MOŽNE NASTAVITVE V REGULACIJI 
 

OPOMBE 

Ogrevalna krivulja prilagojena □ DA □ NE   
  

Točka A: _________ ºC 
 
Točka B: _________ ºC 
 
Točka C: _________ ºC 

 

  

Ostale možne nastavitve  
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Electrični diagram  
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Mecaterm, Blidogatan 34, 21124 Malmö, Sweden 
+4640385060 

Zastopa: 
VARME d.o.o., Na postajo 45, 1315 Velike Lašče | 

tel.: +386 59 011 371 
Web: 
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