
MasterBasiQ je najnovejša notranja enota za to-
plotne črpalke Mecaterm, in jo najlažje opišemo z 
besedama poljubnost in fleksibilnost. 

V številnih instalacijah niso potrebne številne dodatne 
funkcije in krmiljenja. Pri Mecaterm so pomislili tudi na to 
in odvzeli vse ”nepotrebne” dodatne funkcije, s čimer je 
dosežena bistveno konkurenčnejša notranja enota, ne da 
bi pri tem trpela kvaliteta.
V osnovi deluje MasterBasiQ kot navaden zalogovnik, ki je 
pripravljen za priklop na toplotno črpalko Mecaterm. Pre-
ko vgrajenega zaslona, se opravijo vse osnovne nastavitve 
in sistem je pripravljen na prvi zagon.
Glede na izvedbo instalacije, je na voljo številna do-
datna oprema, ki se lahko prigradi tudi naknadno in se s 
tem poveča možnosti samega sistema. MasterBasiQ se 
enostavno dogradi s kompletom za pripravo sanitarne 
vode, krmiljenjem električnega grelnika, frekvenčno krmil-
jeno obtočno črpalko med toplotno črpalko in notranjo 
enoto, krmiljenje mešalnega ventila idr.

FUNKCIJE
MasteBasiQ mogoča številne možnosti priklopa in načinov 
delovanja sistema. Od enostavnega ogrevanja s fiksno 
temperaturo do ogrevanja s pomočjo krivulje (plavajoča 
kondenzacija). V kolikor se prigradi frekvenčno krmiljena 
obtočna črpalka, MasterBasiQ regulacija avtomatsko krmili 
pretok skozi zunanjo enoto (dodatna oprema). MasterBasiQ 
lahko krmili tudi dodatno ogrevanje (npr. olje, plin, ipd.) ali 
dodatni elektični grelnik naknadno vgrajen v notranjo enoto 
(dodatna oprema).

FLEKSIBILNA VGRADNJA
Kot pri ostalih notranjih enotah MasterQal 200/300 je 
omogočena enostavna vgradnja. Določene cevi so že vgra-
jene ali pa je za njihov priklop predpripravljeno vse, tako da 
je vse dostopno s sprednje strani. Izhodi za cevi so možni 
z zgornje, spodnje ali zadnje strani, ter levo ali desno, v 
kolikor je to potrebno. Konstrukcija ohišja je narejena tako, 
da so za priklop potrebne zgolj ravne cevi. 

KOMPATIBILNOST
MasterBasiQ 300 je kompatibilen z naslednjimi modeli to-
plotnih črpalk:
• ArctiQ 7,5/10,5/16
• ArctiQ EVI 10/14
• Aqua 5, 8, 10, 12, 17

• Ohišje iz nerjavne pločevine

• 50 mm poliuretanska izolacija

• Vgrajena enostavna regulacija

• Priklop cevi z vrha, spodaj ali s strani

• Dodatni priklop za solarni ali drugi dodatni vir

• Možnost nadgradnje za ogrevalni krog

• Lahko krmili frekvenčno črpalko medija

• Predpripravljena za ogrevanje sanitarne vode 
preko toplotnega prenosnika

• Vklaplja dodtni vir energije po potrebi

Notranja enota za toplotne črpalke
Q for quality
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Zastopnik za Slovenijo:

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

SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN
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Tehnični podatki MasterBasiQ

Št. artikla 9774714901

Mere š x v x g 600 x 1830 x 730 mm

Teža 200 kg

Skupni volumen 281 l

Izolacija 50mm poliuretan

Napajanje 400 V N PE

Varovalka Maksimalno - 25A

Dodatna oprema Frekvenčna črpalka El.grelni paket Krmiljenje mešalnega 
ventila

Priprava sanitarne vode 
preko prenosnika

Art.nr 9774716901 9774715901 9774716001 9774715801

Vključuje Obtočna črpalka s kabli in 
hitrimi kontakti za vgrad-
njo v MasterBasiQ enoto

Električni grelnik 10,5kW,  
priklopno ohišje z zaščito 

pregretja/kontaktor, 
časovni rele ter kabli in 

hitrimi kontakti

3-potni mešalni ventil, 
vremensko samoregulirni 
motor ventila, napajalnik, 

zunanje tipalo 

Izolirani toplotni prenos-
nik za vodo, nizkoenergij-
ska obt.črpalka, pretočno 

stikalo, montažni material.

Opis Dodatek omogoča, da 
MasterBasiQ krmili pretok 
skozi toplotno črpalko za 
optimalni pretok in boljše 

izkoristke.

Dodatek omogoča dodatni 
vir energije z električnim 

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

Dodatek omogoča 
mešanje vode proti 

ogrevalnemu sistemu. 
Uporablja se predvsem, ko 
je MasterBasiQ ogrevan s 

fiksno temperaturo.

Dodatek omogoča 
pripravo sanitarne vode 

preko MasterBasiQ enote 
z učinkovitim toplotnim 

prenosnikom.
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Osnovni paket Osnovni paket  
+ dodatek 

”Frekvenčno 
krmiljena obtočna 

črpalka

Osnovni paket  
+ dodatek ”Krmiljenje 
električnega paketa.

Osnovni paket  
+ dodatek ”Krmiljenje 

mešalnega ventila 
ogrevalnega kroga.

Osnovni paket 
+ dodatek ”Priprava 

sanitarne vode 
preko toplotnega 

prenosnika

MasterBasiQ
Celotni paket
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