Paradigma
Gazowe ogrzewanie kondensacyjne
Tak grzeje się dzisiaj!
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Oszczędzaj Twoją
gospodarkę energetyczną
Dlaczego czekać? Obniż Twoje koszty ogrzewania!
Postaw na efektywne pozyskanie ciepła z gazu – za pomocą gazowej techniki kondensacyjnej
Paradigma. Zużycie gazu jest odpowiednio niskie i dzieki temu twoje oczekiwania oszczędności energii
zostają spełnione: W domu jednorodzinnym koszty ogrzewania po wymianie Twojego pospolitego
kotła gazowego lub olejowego zostają obniżone o ok. 30 %. W przeciągu pierwszych paru lat pracy
koszty inwestycji zostają zwrócone.

Twój osobisty wkład w ochronę klimatu
Gazowym kotłem kondensacyjnym Paradigma, dzięki jego efektywności i wysokiemu stopniowi
sprawności przy zamianie gazu w ciepło, wnosisz swój własny wkład w ochronę klimatu. Wymagania
oznaczenia „Blauer Engel“ są więcej niż spełnione.

Alfred T. Ritter – nazwisko oznaczające powodzenie
Od roku 1988 Paradigma rozwija i oferuje ekologiczne systemy grzewcze. Główny udziałowiec Alfred T.
Ritter jest jednocześnie prezesem Ritter Sport Schokoladenfabrik i jest pionierem w zakresie gazowych
ogrzewań z wykorzystaniem techniki kondensacyjnej. Z wielkim zaangażowaniem i „wkładem serca“
przyczynił się do tego czym Paradigma jest dzisiaj: wiodącym oferodawcą ekologicznych systemów
grzewczych.
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Znajdź teraz Twój gazowy kocioł kondensacyjny!
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Rodzaj zabudowy
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mocy grzewczej. Wszystkie ważne komponenty są już do siebie dopasowane – od
wintegrowanej regulacji poprzez zbiornik i kocioł Modula NT, Modula III, ModuVario NT
aż do pasującego systemu powietrze/spaliny. Zgodnie z życzeniem ogrzewanie gazowe może być
zasilane gazem ziemnym lub gazem płynnym (propan techniczny).

Technika kondensacyjna – pełne wykorzystanie paliwa
W kotle grzewczym płomień gazowy ogrzewa wodę grzewczą. Jako spaliny powstaje przy tym gorąca
para wodna. W pospolitych kotłach bez techniki kondensacyjnej para ta wydobywa się nie wykorzystana
z komina. Gazowe ogrzewania kondensacyjne Paradigma wykorzystują tą parę wodną do dodatkowego
ogrzewania wody grzewczej. Najlepsze jest to że: Twoje koszty ogrzewania redukują się o ok. 30 %.

Bezstopniowo i szybko: oszczędne ogrzewanie
Aby utrzymywać wymaganą temperaturę pomieszczenia, palnik pospolitego kotła ciągle włącza się
i wyłącza (taktowanie kotła). Gazowy kocioł kondensacyjny Paradigma eliminuje to marnotrawstwo
energii. W każdej chwili, modulując dopasowuje się on automatycznie do Twojego zapotrzebowania
energii i pracuje przez to bardzo oszczędnie. Kotły Paradigma przekonują bezstopniowym zakresem
modulacji od 20 do 100 %.

Wysoko efektywny: zredukowane zużycie prądu
Zarówno Modula NT jak i też ModuVario NT posiadają wysokosprawną, elektronicznie regulowaną
pompę klasy A. Redukuje to w znacznym stopniu zużycie prądu.

Mocny argument:
Kocioł naścienny Modula
Cichy i oszczędzający miejsce: perfekcyjny współmieszkaniec
Czy w łazience czy w kuchni: Jako kocioł naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny Modula pozwala na
zabudowę bezpośrednio w pomieszczeniu mieszkalnym. W końcu pracuje on bardzo cicho i wymaga
mało miejsca. Modula może pracować w trybie niezależnym od powietrza pomieszczenia. Oznacza to
że, powietrze spalania nie jest pobierane z pomieszczenia mieszkalnego lecz z zewnątrz.

Wszystko wyregulowane – usiąść wygodnie i cieszyć się ciepłem
Wintegrowany system regulacji dla obiegu grzewczego niemieszanego (np. grzejniki) lub do trzech
mieszanych obiegów grzewczych (np. grzejniki i ogrzewanie podłogowe lub ścienne) kotła Modula
jest komfortowy i prosty w obsłudze. Na dużym wyświetalczu, prowadzonym na podstawie menu,
nastawiane są funkcje takie jak czasowe programy ogrzewania i czasowe programy ciepłej wody. Poza
tym Modula wyróżnia się długimi okresami pomiędzy obsługą serwisową i samodzielnie decyduje o
jej konieczności.
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Serce Modula: wymiennik ciepła
Nowo opracowany Hightech wymiennik ciepła osiąga ultra szybkie czasy reakcji. Wykonany jest on
z odpornego na korozję i temperatury odlewu aluminiowo krzemowego. Wymiennik ciepła odbiera
ciepło ze spalin, i to tak nie zawodnie, że udzielamy na niego 10 lat gwarancji. Dzięki innowacyjnej
konstrukcji wymiennika, Modula posiada samoczynne oczyszczanie.

Wewnętrzna „siła“ uwidacznia różnicę
Kotły Modula Paradigma dostępne są w różnych wielkościach mocy od 10 do 115 kW. W połączeniu
kaskadowym możemy osiągać moce w zakresie do 460 kW, przykładowo w domach wielorodzinnych
lub innych większych obiektach.

Dom jednorodzinny – Modula NT (Dane i fakty)
Stopnie mocy

10 kW

15 kW

Wysokość x szer. x głęb.		
Ciężar
Moc znamionowa

25 kW

35 kW

Combi 28 kW

69 cm x 45 cm x 45 cm

36 kg

36 kg

36 kg

32 kg

37 kg

3 –10 kW

3 –15 kW

5 – 25 kW

7 – 35 kW

5 – 28 kW

Większe obiekty – Modula III (Dane i fakty)
Stopnie mocy

45 kW

Wysokość x szer. x głęb.		
Ciężar
Moc znamionowa

65 kW

85 kW

115 kW

75 cm x 50 cm x 50 cm

58 kg

65 kg

72 kg

74 kg

8 – 45 kW

12 – 65 kW

16 – 85 kW

18 –115 kW
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Perfekcyjnie przemyślany – pasuje wspaniale
Słońce ogrzewa wodę w 1 kolektorze słonecznym. W systemach Paradigma ciepło solar pompowane jest czystą wodą poprzez 2 orurowanie solar, podczas gdy 3 stacja solar steruje funkcjami
regulacji systemu solar. Za pomocą wintegrowanej w niej pompy energooszczędnej i regulacji solar,
ogrzana słońcem woda pompowana jest od zbiornika wody a funkcje systemu są ciągle kontrolowane. 4 Zbiornik ciepła magazynuje ciepło słońca do dyspozycji dla przygotowania ciepłej wody
i częściowego ogrzewania. W czasie gdy mamy do dyspozycji nie wystarczającą ilość ciepła solar,
5 kocioł dogrzewa wodę. Przez to otrzymujemy 6 ciepłą wodę użytkową do kąpieli i mycia a
ponad to 7 ogrzaną wodę grzewczą dla grzejników, ogrzewania ściennego lub też ogrzewania
podłogowego.

Gaz + słońce: sprytna kombinacja, podwójna oszczędność
Sprawdzonym w praktyce duetem „Gzowa technika kondensacyjna + termika solar“ oszczędzasz
podwójnie. Układ złożony z gazowego kotła kondensacyjnego Paradigma i termicznego systemu solar
współpracuje ze sobą wyśmienicie. Roczne ograniczenie emisji CO2 wynosi do 60 % w porównaniu z
pospolitymi układami.

Ciągle wzrastające ceny energii? Nie dla Ciebie!
Ciepło i ciepła woda bez wysokich rachunków za energię? Stosując termikę solar nie tylko przyczyniasz
się aktywnie do ochrony środowiska – robisz się poza tym niezależny od wzrastających cen energii.
Przy okazji podnosisz wartość swojej budowli.

Twoje wejście w energię solar: AquaSystem
Paradigma ułatwia Ci w prosty sposób sprowadzić słońce do domu – za pomocą praktycznych
AquaPakietów. To kompletne rozwiązanie zawiera wszystkie komponenty, aby wykorzystać efektywnie
energię solar. AquaSystemy sprawdziły się w praktyce w dziesiątkach tysięcy zainstalowanych
systemów. W roku 2010 AquaSystem poraz kolejny z rzędu odznaczony został przyznaniem InterSolar
Award.
Jeszcze pytania? Dalsze informacje uzyskasz online www.paradigma.pl.

Jako Team nie do pobicia:
Gaz i Słońce

Wszystko w jednym:
ModuVario NT
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Twoja gazowa centrala kondensacyjna ModuVario NT
Życzysz sobie praktyczny, kompletny pakiet? Stosując ModuVario NT decydujesz się na długo żywotne
kompletne rozwiązanie wraz z zintegrowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej. Nowoczesne,
stojące urządzenie nadaje się doskonale do domów jedno- i dwurodzinnych oraz mieszkań etażowych.
Strona wizualna również przemawia: Posiadając odpowiedni Design, ModuVario NT z pewnością
znajdzie swoje miejsce także w Twoim domu.

Tutaj Twój zbiornik ciepłej wody jest najlepiej wykorzystany
ModuVario NT dostępny jest ze 160 litrowym jak i też 100 litrowym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej.
Zbiornik 160 litrowy nadaje się do zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową do 8 osób, podczas gdy o
wyjątkowych osiągach zbiornik 100 litrowy może zaopatrzyć do 12 osób. Ten ostatni cechuje się
najnowocześbiejszą techniką ładowania warstwowego i pomimo relatywnie małej pojemności daje
nam wysoki komfort ciepłej wody. Dzięki warstwowemu ogrzewaniu zbiornika od góry, zaraz po
rozpoczęciu ładowania zbiornika mamy do dyspozycji ciepłą wodę użytkową.

System, odznaczający się elastycznością
ModuVario
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potrzeb pomiędzy mocą kotła 15 i 25 kW oraz pomiędzy zbiornikiem 100 i 160 litrów.
Przy zbiorniku 160 l, kocioł i zbiornik mogą być od siebie rozdzielone (wysokość 89 cm). Dzięki temu
możliwe jest ustawienie komponentów zarówno jeden na drugim jak i też obok siebie. Może masz już
na oku odpowiedne miejsce dla Twojego ModuVario NT?

Dane i fakty - ModuVario NT
15 kW

25 kW

Moc znamionowa

Stopnie mocy

3 –15 kW

5 – 25 kW

Wys. x szer. x głęb.
ze zbiornikiem 100 l

141 cm x 60 cm x 72 cm

Wys. x szer. x głęb.
ze zbiornikiem 160 l

169 cm x 60 cm x 72 cm

Systemy Paradigma są optymalnie skomponowane. 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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