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Master Therm CZ s.r.o.
Elišky Krásnohorské 11/133

CZ 110 00  Praha 1

Tel.: 222 326 588, 246 030 043
Zelená linka: 800 444 000

Fax: 246 030 044
info@mastertherm.cz
www.mastertherm.cz

Na přání bude zařízení dodáno včetně montáže s 9% DPH.  Použité obrázky jsou pouze ilustrační a nemusejí vždy přesně odpovídat dodávanému zařízení.

v soutěži o nejlepší 
exponát veletrhu 

Aqua-therm Praha 2007

Další informace na: 
www.mastertherm.cz
�schémata zapojení
�technické listy
�manuály
�ceník

BoxAir - volitené příslušenství
Popis označení objednací číslo
Expanzní karta Expanzni_karta, BoxAir 1OBAEK
Regulace libovolných víceokruhových topných systémů, 4TI, 4DI, 1AO, 4DO
Terminál na stěnu PGD_na_stenu 1OPGD
Ovládání tepelného čerpadla z libovolného místa v rodinné domě (kabelové propojení), 120x32 bodů
Ethernet-připojení na PC Internet_ovladani_TC 1OpCOWeb
Možnost plnohodnotného ovládání tepelného čerpadla přes internet, (TCPIP)+SW, připojení k PC
Plnohodnotné chlazení Plnohodnotne_chlazeni_BA,EM,AM 1OCH
Umožňuje v létě chladit do konvektorů fancoil a zároveň ohřívat TV
Softstart 15A Softstart_15A 1OSS15
Redukuje startovací proud na 50 %
on-off modul ON/OFF_MODUL_BoxAir 1OBAONOFF
Umožňuje použití trojcestného ventilu s tříbodovým pohonem pro ohřev TV
Sledovač fází Sledovac_fazi 1OSF
Chrání kompresor proti reverznímu chodu
Barva červená Kompakt_barva_cervena 1PBACB
Barva šedá Kompakt_barva_seda 1PBASB
Barevná povrchová úprava opláštění TČ
Uložení na nožičkách Kompakt_4nozicky 1PBANOH

Tepelné čerpadlo BoxAir je velmi účinný, ekonomický zdroj tepla a teplé vody pro
rodinné domy, chaty nebo chalupy. Promyšlená konstrukce vany výparníku je vy-
hřívána zbytkovým teplem chladiva a zabraňuje tak zamrzání odtávané vody.
Jednoduchá instalace pomocí izolovaných Cu trubek přímo do otopného systému
nebo akumulační nádoby. Tepelné čerpadlo je umístěné mimo dům. Nevyžaduje
žádnou kotelnu (komín). Záruka až sedm let a diagnostika přes internet.

V základní výbavě:
� Grafický terminál PGD
� Nízkohlučné ventilátory DC s regulací otáček
� Ekvitermní systém MaR Carel
� Vestavěný elektrokotel a oběhové čerpadlo
� Elektronicky řízený expanzní ventil
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BoxAir - vzduch / voda označení objednací číslo

Výkon 9 kW, (A7W35) BoxAir-22Z-2009 1BA22Z09
Antivibrační uložení kompresoru, nízkohlučný ventilátor, odmrazovací automatika, čidla teploty, elektrorozvaděč s jištěním všech
komponentů, výstup pro třícestný ventil pro přepínání TV/ teplotní čidlo TV, instalace na ocelových nohách nebo na konzoli na
stěnu objektu. Vhodné pro objekty s tepelnou ztrátou do 9 kW.
Rozměry v x š x h (mm) 1040x1300x530 Kompresor scroll Bristol
Hmotnost (kg) 110 Ekvitermní regulace Carel PCOxs
Topný výkon (kW) A7W35 9,1 Ohřev TV externě
Příkon (kW) A7W35 2,1 Expanzní ventil digitálně řízený
Topný faktor A7W35 4,3 Výparník (Al/Cu) lamelový
Rozsah provozních teplot (°C) do -15 až do + 30 Chladivo R407c
Vestavěný elektrokotel (kW) 4,5 (+4,5) Otopný systém nemrznoucí směs
Výstupní teplota topné vody max. (°C) 50 Jištění s elektrokotlem (A) 3x 16

BoxAir - vzduch / voda označení objednací číslo

Výkon 12,3 kW, (A7W35) BoxAir-30Z-2009 1BA30Z09
Antivibrační uložení kompresoru, nízkohlučný ventilátor, odmrazovací automatika, čidla teploty, elektrorozvaděč s jištěním všech
komponentů, výstup pro třícestný ventil pro přepínání TV/ teplotní čidlo TV, instalace na ocelových nohách nebo na konzoli na
stěnu objektu. Vhodné pro objekty s tepelnou ztrátou do 12 kW.
Rozměry v x š x h (mm) 1640x1390x530 Kompresor scroll Sanyo
Hmotnost (kg) 176 Ekvitermní regulace Carel PCOxs
Topný výkon (kW) A7W35 12,3 Ohřev TV externě
Příkon (kW) A7W35 3,0 Expanzní ventil digitálně řízený
Topný faktor A7W35 4,1 Výparník (Al/Cu) lamelový
Rozsah provozních teplot (°C) do -15 až do + 30 Chladivo R407c
Vestavěný elektrokotel (kW) 6,0 (+6,0) Otopný systém nemrznoucí směs
Výstupní teplota topné vody max. (°C) 50 Jištění s elektrokotlem (A) 3x 20

BoxAir - vzduch / voda označení objednací číslo

Výkon 15,5 kW, (A7W35) BoxAir-37Z-2009 1BA37Z09
Antivibrační uložení kompresoru, nízkohlučný ventilátor, odmrazovací automatika, čidla teploty, elektrorozvaděč s jištěním všech
komponentů, výstup pro třícestný ventil pro přepínání TV/ teplotní čidlo TV, instalace na ocelových nohách nebo na konzoli na
stěnu objektu. Vhodné pro objekty s tepelnou ztrátou do 15 kW.
Rozměry v x š x h (mm) 1640x1390x530 Kompresor scroll Sanyo
Hmotnost (kg) 178 Ekvitermní regulace Carel PCOxs
Topný výkon (kW) A7W35 15,5 Ohřev TV externě
Příkon (kW) A7W35 3,7 Expanzní ventil digitálně řízený
Topný faktor A7W35 4,1 Výparník (Al/Cu) lamelový
Rozsah provozních teplot (°C) do -15 až do + 30 Chladivo R407c
Vestavěný elektrokotel (kW) 7,5 (+7,5) Otopný systém nemrznoucí směs
Výstupní teplota topné vody max. (°C) 50 Jištění s elektrokotlem (A) 3x 25

BoxAir - vzduch / voda označení objednací číslo

Výkon 17,5 kW, (A7W35) BoxAir-45Z-2009 1BA45Z09
Antivibrační uložení kompresoru, nízkohlučný ventilátor, odmrazovací automatika, čidla teploty, elektrorozvaděč s jištěním všech
komponentů, výstup pro třícestný ventil pro přepínání TV/ teplotní čidlo TV, instalace na ocelových nohách nebo na konzoli na
stěnu objektu. Vhodné pro objekty s tepelnou ztrátou do 18 kW.
Rozměry v x š x h (mm) 1640x1390x530 Kompresor scroll Sanyo
Hmotnost (kg) 180 Ekvitermní regulace Carel PCOxs
Topný výkon (kW) A7W35 17,5 Ohřev TV externě
Příkon (kW) A7W35 4,3 Expanzní ventil digitálně řízený
Topný faktor A7W35 4 Výparník (Al/Cu) lamelový
Rozsah provozních teplot (°C) od -15 až do + 30 Chladivo R407c
Vestavěný elektrokotel (kW) 2x 7,5 Otopný systém nemrznoucí směs
Výstupní teplota topné vody max. (°C) 50 Jištění s elektrokotlem (A) 3x 25

BoxAir - vzduch / voda označení objednací číslo

Výkon 35 kW, (A7W35) BoxAir-90.2Z-2009 1BA90.2Z09
Antivibrační uložení kompresoru, nízkohlučný ventilátor, odmrazovací automatika, čidla teploty, elektrorozvaděč s jištěním všech
komponentů, výstup pro třícestný ventil pro přepínání TV/ teplotní čidlo TV, instalace na ocelových nohách nebo na konzoli na
stěnu objektu. Vhodné pro objekty s tepelnou ztrátou do 35 kW.
Rozměry v x š x h (mm) 1250x1010x1600 Kompresor scroll Sanyo
Hmotnost (kg) 380 Ekvitermní regulace Carel PCOxs
Topný výkon (kW) A7W35 35 Ohřev TV externě
Příkon (kW) A7W35 8,6 Expanzní ventil digitálně řízený
Topný faktor A7W35 4 Výparník (Al/Cu) lamelový
Rozsah provozních teplot (°C) do -15 až do + 30 Chladivo R407c
Vestavěný elektrokotel (kW) - Otopný systém nemrznoucí směs
Výstupní teplota topné vody max. (°C) 50 Jištění s elektrokotlem (A) 3x32
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