Systemy solar Paradigma
Tak ogrzewamy dzisiaj!

Rzecz jasna jak słońce
Dlaczego Paradigma? | Strona 02 – 03

Zrób się niezależnym: Z pomocą słońca
Postaw teraz na słońce! I tym samym na dobre samopoczucie. Z systemem solar Paradigma przyczyniasz
się aktywnie do ochrony klimatu i stajesz się niezależny od ciągle wzrastających cen energii. Przecież
słońce świeci za darmo. Ponadto zupełnie nie zależnie od tego wzrasta wartość Twojej budowli.

Całkiem łatwo: Teraz przestaw się na ciepło słońca
AquaSystemy Paradigma umożliwią Ci bardzo łatwe przestawienie się na ciepło słońca. Nasze systemy
solar dostarczają ciepło dla Twojego gospodarstwa domowego. Do przygotowania ciepłej wody
użytkowej, ogrzewania budowli jak również i innych potrzeb.

Alfred T. Ritter – to nazwisko oznacza powodzenie
Od roku 1988 Paradigma wiąże się z rozwojem i oferowaniem ekologicznych systemów grzewczych.
Głównym udziałowcem jest Alfred T. Ritter, jednocześnie właściciel fabryki czekolady Ritter Sport. Jego
idea, rozwój systemów grzewczych z kolektorem słonecznym jako wintegrowanym elementem, stała
się już dawno modelem powodzenia.

Sprawdzone 50.000 razy – Na nas możesz polegać
Paradigma jest wiodącym oferodawcą ekologicznych systemów grzewczych. Poprzez systemy
z gazowymi kotłami kondensacyjnymi, kotłami na pellets do innowacyjnych systemów solar Aqua.
AquaSystemy Paradigma, w krótkim czasie, sprawdziły się w ponad 50.000 zainstalowanych systemach.
W roku 2010, po raz kolejny z rzędu, innowacyjny system otrzymał odznaczenie InterSolar Award.
Również organizacja ochrony konsumenta Stiftung Warentest jest do tego systemu przekonana: W
roku 2009 AquaSystem został wyróżniony jako „dobry“.

Decyzja na Paradigma jest rzeczą jasną jak słońce.

Słońce mamy do dyspozycji jako pewne i bez ograniczeń – co jest zupełnym przeciwieństwem
do kopalnych nośników energii jak gaz i olej. Ponadto słońce które jest w pełni przyjazne
dla klimatu, możemy wykorzystać do uzyskania ciepła. I nie zapominajmy: świeci całkowicie
bezpłatnie.

Słońce nie wystawia nam rachunku
Ciepło i ciepła woda bez wysokich rachunków za energię? To może tylko słońce! Kopalne nośniki
energii naszej ziemi wcześniej czy później zostaną wyczerpane. Tak więc konieczne są nowe, stale
trwałe drogi uzysku energii. Termika solar ma zagwarantowaną przyszłość i uniezależnia od ciągle
wzrastających cen energii. System solar Paradigma stanowi pierwszy krok na drodze do niezależności
od gazu i oleju.

Wzrastające ceny energii? Nie dla Ciebie!
Jeżeli odpowiednio szybko postawisz na słońce. Poniższy diagram pokazuje zmiany cen różnych
nośników energii w ostatnich dziesięciu latach. Możemy założyć, dalszy, gwałtowny wzrost cen.
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Baza: Ceny konsumenta (wraz z podatkiem i pozostałymi kosztami) przy zakupie 3.000 l oleju
grzewczego, 33.540 kWh gazu, 11.200 kWh prądu do pompy ciepła i 6 t Pellets. Odnośnie: Wartości
opałowej

Zalety i Funkcjonowanie | Strona 04 – 05

Teraz i w przyszłości:
Grzanie taryfą zerową
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Całkiem innowacyjnie – pasuje perfekcyjnie
Słońce ogrzewa wodę w kolektorze słonecznym 1 . W AquaSystemie Paradigma ciepło słońca
przenoszone jest krążącą w instalacji solar 2 wodą, podczas gdy stacja solar 3 steruje
funkcjonowaniem systemu solar. Za pomocą wintegrowanej energooszczędnej pompy i regulacji
solar kontrolującej w ciągły sposób pracę systemu, ogrzana słońcem woda przepompowywana
jest do zbiornika. Zbiornik ciepła 4 magazynuje ciepło solar do przygotowania ciepłej wody
użytkowej i ogrzewania. Gdy nie mamy chwilowo dostatecznej ilości ciepła solar, istniejący kocioł
5
realizuje dogrzewanie. W ten sposób mamy ciepłą wodę 6 do kąpieli i mycia i ponadto
ciepło ogrzewania 7 dla grzejników, ogrzewania ściennego czy też podłogowego.

Innowacyjny AquaSystem jest obecnie najnowocześniejszym systemem. Idea tego systemu
jest zarówno prosta jak i genialna: Zamiast pospolicie stosowanej mieszanki niezamarzającej
(glikolu), jako medium przenoszące ciepło w obiegu kolektora stosowana jest woda.
Upraszcza to instalację oraz zmniejsza koszty eksploatacyjne i serwisowe w stosunku do
standardowego systemu solar.

Wszystko w komplecie: Twój AquaPakiet
Paradigma umożliwia Ci dostęp do energii solar w możliwie najprostszy sposób. Dlatego
przygotowaliśmy dla Ciebie praktyczne AquaPakiety. Te kompletne rozwiązania obejmują wszystkie
komponenty, niezbędne do efektywnego wykorzystania energii słońca:
• Kolektor (Strona 10/11)
• Regulacja solar i stacja solar (Strona 12/13)
• Zbiornik (Strona 14/15)
• Zestaw montażowy
• Osprzęt

Prosto i genialnie:
Innowacja - AquaSystem
AquaSystem| Strona 06 – 07

Od dachu płaskiego do fasady
Obojętnie czy do przygotowania ciepłej wody, do ogrzewania czy obydwóch: AquaPakiety dostępne
są w różnych wielkościach, dla domów jedno- i dwurodzinnych. Montaż kolektora może być
wykonywany w różny sposób:
• na dachach płaskich i skośnych
• na fasadach i ścianach budowli
• na „zielonej łączce“ obok budynku
Czy wiesz, że: Przy naszych efektywnych kolektorach wakum-rurowych odchyłki od optymalnego
ukierunkowania południowego na wschód lub zachód powodują niewiele mniejsze uzyski energii solar.

Słońce przychodzi, zbiornik zostaje
Paradigma umożliwia Ci bardzo proste, dozbrojenie istniejącego systemu grzewczego systemem solar.
Nasz system solar pracuje jako dodatkowy kocioł. Instalator może go bezproblemowo podłączyć
do Twojej instalacji grzewczej. Istniejące komponenty jak np. zbiornik ciepłej wody mogą być dalej
wykorzystane. Dlatego AquaPakiety dostępne są również bez zbiornika.

Efektywna kombinacja: z gazem ziemnym lub Pellets
W Paradigmie jedno pasuje do drugiego. Dlatego systemy Paradigma mogą być doskonale ze sobą
łączone. Jeżeli chcesz osiągnąć dla siebie maksimum, zalecamy kombinację Twojego systemu solar
Paradigma z naszym gazowym kotłem kondensacyjnym lub na Pellets.

AquaPakiety do przygotowania ciepłej wody
Przy isniejącym zbiorniku
• z kolektorem STAR ( 1 - 8 osób )
Z nowym zbiornikiem
• z kolektorem STAR (1 – 8 osób)
• Zbiornik Aqua dostępny w 4 wielkościach,
od 190 do 470 l.
AquaPakiety do przygotowania ciepłej wody
i ogrzewania
•

z kolektorem STAR i PLASMA ( 1 - 8 osób )

•

Zbiornik Aqua EXPRESSO dostępny w 7
wielkościach od 450 do 1100 litrów

Powszechnie stosowany
na całym świecie
AquaSystem | Strona 08 – 09

AquaSystem Paradigma należy do najlepszych, jakie ta branża może oferować. Wykazują
to wielokrotne wyróżnienia i wyniki niezależnych testów. Nasz dział rozwoju pracuje ciągle
nad udoskonaleniami i optymalizacją. Dlatego jesteśmy zawsze na najwyższym poziomie,
i nie pozostawiamy niespełnionych oczekiwań w stosowaniu techniki Aqua.

Wielokrotnie wyróżniony: AquaSystem
AquaSystem został w roku 2006 odznaczony wyróżnieniem Bundespreis
za wspaniałe innowacyjne rozwiązanie. W 2010 Paradigma otrzymała dla
AquaSystemu Intersolar Award. Stiftung Warentest oceniła Paradigma
Solarpakiet z kolektorem słonecznym CPC Star azzurro i zbiornikiem kombi
Paradigma w roku 2009 oceną „Gut“ (1,9).

Najlepiej sprawdzony w praktyce: również w dużych budowlach
AquaSystem Paradigma, w krótkim czasie sprawdził się w praktyce w ponad 50.000 zainstalowanych
systemach. Od 2006 roku technologia ta stosowana jest również w dużych systemach solar od
powierzchni kolektora 30 m². Między innymi np. powierzchnia kolektora 3.373 m², największa na
świecie instalacja kolektora wakum-rurowego dla potrzeb sieci cieplnej w Wels w Austrii. Również w
Polsce duże systemy solar znajdują zastosowanie w szpitalach oraz zakładach produkcyjnych. Technika
solar Paradigma stosowana jest powszechnie w europie i świecie. Jednym z wielu zastosowań jest
system solar dla potrzeb klimatyzacji 30.000 m², zapewniający przyjemne temperatury.
Kolektory: Star i Aqua Plasma
AquaPakiety dostępne są do wyboru z kolektorami Star lub Aqua Plasma.
Obydwa oparte są na innowacyjnej technologii CPC. Aqua Plasma posiada poza tym nowoczesną
powłokę antyrefleksyjną. Powoduje ona wyraźną poprawę docierania promieniowania solar do rur
kolektora. Dzięki wzrostowi osiągów kolektor Aqua Plasma wymagana jest mniejsza powierzchnia
dachu. Długą żywotność zapewnia powłoka zwierciadeł, dająca ochronę przed atakami korozji.

Zawsze dla Twoich potrzeb: Twój partner w systemach Paradigma
Partnerami w systemach Paradigma są przeszkolone firmy instalacyjne w Polsce i całej europie.
Posiadają one wystarczającą wiedzę i doświadczenie w stosowaniu ekologicznych systemów
grzewczych Paradigma. Partner w systemach Paradigma pomoże Ci w znalezieniu odpowiedniego dla
Twoich potrzeb AquaPakietu. Ponadto dodatkowe informacje możesz uzyskać bezpośrednio u nas:
Tel. 32/2610-100, info@paradigma.pl, www.paradigma.pl.

Znajdź teraz swój perfekcyjny AquaPakiet!
Typ pakietu

Compact

Universal

EXPRESSO STAR

EXPRESSO PLASMA

Kolektor

STAR

STAR

STAR

AQUA PLASMA

Stacja Solar

STAqua mono

STAqua II

STAqua II

STAqua II

Regulacja

SystaSolar Aqua II

SystaSolar Aqua II

SystaSolar Aqua II

SystaSolar Aqua II

Zbiornik

Aqua

Aqua

EXPRESSO

EXPRESSO

Ciepła woda
Ciepłą woda
+ Ogrzewanie
Rozbudowa

Z pomocą tabeli wybierzesz pasujący dla Ciebie AquaPakiet.
Jeżeli ponadto masz jeszcze pytania i niejasności, zwróć się do partnera w technice Paradigma.

Przy temperaturze kolektora 60 °C i temperaturze zewnętrznej 10 °C
porównanie wskazuje wyraźnie:
Kolektor wakum-rurowy CPC jest na zewnątrz zimny (niebieski),
podczas gdy kolektor płaski wykazuje duże straty ciepła (czerwony).
Prawo: kolektor płaski, lewo: kolektor CPC, środek: fotowoltaika

CPC wakum-rura | Strona 10 – 11

Kolektor wakum-rurowy CPC
Innowacyjna technika, zawarta w każdym module solar – do 21 wakum-rur CPC.
Miliony z nich dobrze sprawdziły się już w codziennej praktyce.

Wysokie uzyski, również przy niewielkim napromieniowaniu słońca
Wyrafinowana zasada funkcjonowania, pozwala osiągnąć w wakum-rurach
Paradigma wysokie uzyski solar nawet przy niekorzystnych warunkach
atmosferycznych i okresach przejściowych. Uzyskujesz energię cieplną
z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu tej prostej i wyrafinowanej
zasady działania:
Każdy moduł kolektora wyposażony jest w rząd wakum-rur CPC,
które za pomocą warstwy absorbującej zamieniają światło słońca w ciepło.
Każda z rur funkcjonuje na zasadzie termosu, magazynując ciepło poprzez
dłuższy czas nie oddając go na zewnątrz.
W kolektorze wakum-rurowym CPC, światło przechwytywane jest
poprzez pokrytą absorberem wewnętrzną rurę szklaną. Zwierciadło CPC
ukształtowane jest tak, aby każdy promień światła skierowany został
na warstwę absorbera. W ten sposób, również promieniowanie dyfuzyjne, występujące przy
zachmurzonym niebie, zostaje skutecznie zamienione w ciepło.

Orientacyjny dobór – Twój kolektor w m2
Ciepła woda = Liczba osób + 1
Ciepła woda i Ogrzewanie = (Liczba osób x 2) + 1

Liczby i fakty
STAR

AQUA PLASMA

STAR 15/26

STAR 15/39

STAR 19/33

STAR 19/49

AQUA PLASMA
15/27

AQUA PLASMA
15/40

AQUA PLASMA
19/34

AQUA PLASMA
19/50

1.616 / 1.627 /
122 mm

1.616 / 2.432 /
122 mm

2.033 / 1.627 /
122 mm

2.033 / 2.432 /
122 mm

1.641 / 1.628
/ 110

1.641 / 2.433
/ 110

2.058 / 1.628
/ 110

2.058 / 2.433
/ 110

Powierzchnia brutto

2,63 m2

3,93 m2

3,31 m2

4,94 m2

2,67 m2

3,99 m2

3,35 m2

5,01 m2

Powierzchnia
czynna

2,33 m2

3,47 m2

3 m2

4,5 m2

2,33 m2

3,49 m2

3 m2

4,5 m2
73 kg

Szer. / wys. / grub.

41 kg

64 kg

49 kg

72 kg

42 kg

62 kg

50 kg

Ilość wakum-rur

Ciężar, ok.

14

21

14

21

14

21

14

21

Dalsza rozbudowa

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Sprawdzony w praktyce: prawie 80 % większy uzysk solar
Przewagę kolektora wakum-rurowego CPC w stosunku do kolektora płaskiego wskazuje pracujący system solar (zdjęcie powyżej).
W realnych warunkach, poprzez cały rok 2010 mierzone były tutaj uzyski solar obydwóch rodzajów kolektorów. Zdecydowanie lepszy
okazał się kolektor CPC. Kolektor płaski uzyskał w ciągu roku 302 kWh na m2 powierzchni kolektora, w tym samym czasie kolektor
wakum-rurowy CPC uzyskał 538 kWh na m2 powierzchni kolektora, wykazując przez to wyższą efektywność dającą 78 % większy uzysk
energii solar niż kolektor płaski. Przewaga ta uwidacznia się szczególnie w okresach przejściowych i zimą, gdy energia niezbędna jest
również do ogrzewania. Jeszcze większymi osiągami wyróżniają się nasze nowe kolektory AQUA PLASMA, których uzysk jest większy do
20 % w stosunku do Star, co zostało potwierdzone przez europejski związek norm CEN. Większy uzysk kolektorów AQUA PLASMA w
stosunku do kolektorów STAR uwidacznia się w okresach przejściowych i zimą gdy energia solar potrzebna jest również do ogrzewania
pomieszczeń.

Stacja solar i Regulacja | Strona 12 – 13

Pomiar zamiast szacunku –
Stacja solar STAqua II i
STAqua mono
Nowe stacje solar STAqua II

i STAqua mono przekonują wieloma niepodważalnymi

zaletami. Umożliwiają ona wysokie uzyski solar przy minimalnym nakładzie energii – dzięki
najnowszej technice pomiarowej, pompie energooszczędnej i wintegrowanej regulacji solar
SystaSolar Aqua II.

Wyższe bezpieczeństwo
Regulacja solar SystaSolar Aqua II w ciągły sposób kontroluje funkcjonowanie systemu solar. Przez to
zapewnione jest maksymalne bezpieczeństwo funkcjonowania. Gdy pomimo tego zdarzy się że praca
przebiega nie całkiem optymalnie, AquaSystem informuje użytkownika sygnałem akustycznym.

Większa dokładność
Z STAqua II i STAqua mono wiemy zawsze dokładnie, co się dzieje. Posiada ona jedyną na świecie
regulację z dokładnym pomiarem uzysku solar. Nie bez przyczyny: Jedynie AquaSystem bazuje na
wodzie w obiegu solar jako nośniku ciepła i może ci zapewnić możliwie największą dokładność.

Większy komfort obsługi
Duży ekran czytelnie wskazuje nam wymagane dane jak np. temperatura, moc i uzysk. Kolorowy ekran
dotykowy z prowadzonym intuicyjnie meu, oferuje graficzną ocenę uzysków. Poza tym wszystkie dane
zapisywane zostają na karcie SD.

Większe oszczędności
Zastosowanie energooszczędnej pompy klasy A zapewnia znaczącą redukcję zużycia prądu.
Regulacja solar SystaSolar Aqua II zapewnia Ci zawsze, w ciągłej pracy, maksymalne możliwe uzyski
solar. Dodatkowo osiągamy wyższe oszczędności zużycia energii, poprzez wcześniejsze wyłączenie się
kotła grzewczego.

Innowacyjne stacje solar
Ekran dotykowy umożliwia przejrzyste przedstawienie
ważnych informacji, tak jak np. uzysk solar.

Zbiornik dla
wody ogrzanej słońcem
Zbiornik solar | Strona 14 – 15

Zależnie od tego czy Twój AquaSystem ma służyć do
przygotowania ciepłej wody energią solar lub też również
do ogrzewania budynku – mamy do dyspozycji całą
paletę zbiorników wymaganych dla zaspokojenia Twoich
indywidualnych potrzeb. Wszystkie zbiorniki Paradigma
oferują wysoki komfort i umożliwiają korzystanie z ciepła
w zbiorniku już w momencie startu magazynowania ciepła
solar.

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO
Aqua EXPRESSO służy do przygotowania ciepłej wody użytkowej
i ogrzewania. Daje on do dyspozycji higienicznie ogrzaną świeżą
wodę na zasadzie przepływowej. Przepływowo ogrzana woda
posiada szczególne wartości. Zamiast długo stojącej w zbiorniku
wody, pobieramy zawsze świeżą wodę.
Jury

wyróżniło

szczególnie

przy

EXPRESSO

„wysoki

stopień

technologicznej innowacji“ jak również
„rozwiązanie przyjazne dla użytkownika
o znacznych walorach gospodarczych“.

Wybierz odpowiedni zbiornik!
Aqua

EXPRESSO

Ciepła woda
Ciepła woda + ogrzewanie
Higiena plus
Zbiorniki stosowane są również w kombinacji Solar z kotłem kondensacyjnym lub Solar Pellets.
Do kombinacji z pompą ciepła zalecamy zastosowanie Aqua EXPRESSO.
Za pomocą tabeli możesz bardzo szybko zdecydować, który zbiornik jest dla Twoich potrzeb najlepszy. Jeżeli ponadto masz jeszcze pytania i
niejasności, zwróć się do partnera w technice Paradigma.

Dane zbiorników

Zbiornik Aqua
Zbiornik solar Aqua nadaje się idealnie do szybkiego
podgrzania ciepłej wody użytkowej. Ponieważ w
przeciwieństwie do standardowych zbiorników
solar nie jest wymagany rozdział pomiędzy solar a

Aqua EXPRESSO
Oznaczenie

550

630

840

1100

Wysokość

1800 mm

2050 mm

2090 mm

2300 mm

Średnica

950 mm

950 mm

1050 mm

1100 mm

550 l.

645 l.

836 l.

1090 l.

Pojemność

ogrzewaniem, to również nakład montażowy jest
znacznie mniejszy.

Aqua
Oznaczenie

190

290

390

490

Wysokość

1210 mm

1413 mm

1756 mm

1955 mm

technicznych zawsze możesz zwrócić się do partnera w

Średnica

680 mm

790 mm

790 mm

790 mm

technice Paradigma. Pomoże on w doborze optymalnego

Pojemność

190 l.

316 l.

410 l.

470 l.

Oczywiście w przypadku pytań i wyjaśnienia zagadnień

dla Ciebie rozwiązania oraz wymaganych komponentów
systemu.

Systemy Solar Paradigma mogą być optymalnie łączone z innymi urządzeniami Paradigma.
Zaufaj wysokiej jakości produktom Paradigma – wiodącemu niemieckiemu dostawcy ekologicznych systemów grzewczych.
Dostępne poprzez:

ul. Kruczkowskiego 27
41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel.: 32/2610-100
Fax: 32/2610-101
info@paradigma.pl
www.paradigma.pl
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