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Drodzy klienci

Również w 2023 roku znaczącym tematem będą ekologicznie czyste systemy grzewcze.  
Sytuacja polityczna wysunęła na pierwszy plan kwestię dostępności produktów. Nasi pracownicy 
Paradigma dokładają wszelkich starań, aby optymalnie zaspokoić Wasze potrzeby.  
Oszczędność energii, niezależność od importu energii i oczywiście redukcja CO₂ – na tym właśnie polega 
zrównoważona technologia grzewcza. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktów, skontaktuj się z nami.

Słoneczne pozdrowienia

Wendelin Heinzelmann

Wydawca
Wstęp
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Technika solar - Systemy

Systemy solar szczególnego rodzaju – Energia solar, tak prosto jak nigdy

Technika solar Paradigma „Made in Germany“ odznacza się prostym połączeniem z istniejącym układem grzewczym i długoletnią pewną pracą.

Szczególną innowację stanowią, pracujące z obiegiem czystej wody, AquaSystemy.

Paradigma stosuje przejrzyste przemyślane systemy, odzwierciedlające się w palecie produktów. Wszystkie komponenty są tak dobrane i zestawione 
ze sobą, że w jednym systemie harmonizują ze sobą i pozwalają się w prosty sposób połączyć.

AquaPakiety 

•	 Pakiety do przygotowania ciepłej wody i częściowego ogrzewania
•	 Bezpośrednie przyłączenie kolektora do obiegu grzewczego
•	 Woda jako medium przenoszące ciepło
•	 Możliwość dozbrojenia istniejących zbiorników ciepłej wody
•	 Innowacyjna funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem
•	 Regulacja z automatyczną kontrolą funkcjonowania i diagnozowania

Komponenty Techniki solar 

•	 Pasujący osprzęt do każdego Pakietu solar
•	 Zestaw podłączenia kolektora i orurowanie
•	 Naczynia wzbiorcze przeponowe
•	 Komponenty do dozbrojenia
•	 Pozostały osprzęt hydrauliczny
•	 Produkty wspierające serwisowanie

Kolektory wakum-rurowe CPC 

•	 Kolektory wakum-rurowe AQUA PLASMA i STAR
•	 Stosowane w korzystnych cenowo rozwiązaniach Stand-alone i przy rozbudowie systemu
•	 Wysokie uzyski energii również przy niekorzystnych warunkach pogodowych
•	 Osiąganie wysokich temperatur zasilania również przy niskich temperaturach zewnętrznych

Zestawy montażowe 

•	 Systemy do pewnego zamocowania kolektorów na dachu
•	 Szybki montaż na dachach płaskich, dachach skośnych i fasadach budowli
•	 Pasujący osprzęt montażowy do rozbudowy systemu o jeden lub większą liczbę kolektorów 

Stacje solar i Stacja solar wymiennikowa  

•	 Jednostka dla systemów solar o kompaktowej budowie zawierająca między innymi elementy 
napędowe i pomiarowe

•	 Jednorurowa stacja solar STAqua mono specjalnie do zastosowań w AquaPakietach Compact 
z kolektorem wakum-rurowym STAR

•	 Dwururowa stacja solar STAqua II optymalizowana do zastosowań w AquaPakietach  
z kolektorem wakum-rurowym STAR i AQUA PLASMA

•	 Dwururowa stacja solar STAqua WT i stacja solar wymiennikowa WTS-34 z rozdziałem  
systemu

AquaFlex 

•	 AquaPakiety do skonfigurowania
•	 Elastyczna kombinacja konfiguracji systemów, które nie są dostępne w postaci gotowych 

pakietów Aqua
•	 W kilku krokach możemy dobrać odpowiednie rozwiązanie pakietowe 
•	 Możliwa kombinacja różnych zbiorników i wielkości pola kolektorów
•	 Różne inne warianty i kombinacje
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Technika solar - Systemy
Twoja droga do odpowiedniego AquaPakietu „Ciepła woda“

Typ Compact dla 1 do 4 osobowego gospodarstwa domowego

•	 Innowacyjna technika dla korzystnie cenowego dozbrojenia istniejącego zbiornika ciepłej wody z jednym wymiennikiem
•	 Wymóg dla zastosowania istniejącego zbiornika: ok. 40 litrów pojemności na m2 instalowanej powierzchni czynnej kolektora
•	 W razie potrzeby AquaPakiety Compact również ze zbiornikiem TW 200 lub TW 300
•	 AquaPakiet Compact 1x STAR 19/33: Minimalna pojemność zbiornika 120 l
•	 AquaPakiet Compact 1x STAR 15/39: Minimalna pojemność zbiornika 140 l
•	 AquaPakiet Compact 1x STAR 19/49: Minimalna pojemność zbiornika 180 l

Typ Universal dla 2 do 8 osobowego gospodarstwa domowego

•	 Do łatwego dozbrojenia systemem solar istniejącego zbiornika ciepłej wody z jednym wymiennikiem
•	 Wymóg dla zastosowania istniejącego zbiornika: ok. 40 litrów pojemności na m2 instalowanej powierzchni czynnej kolektora
•	 W razie potrzeby AquaPakiety STAR również ze zbiornikiem TW 300/400/500 
•	 Możliwe powiększenie powierzchni kolektora za pomocą zestawu do rozbudowy
•	 Tuning-Set do wspomagania ogrzewania techniką solar poprzez bezpośrednie ładowanie
•	 AquaPakiet 1x STAR 15/39:  Minimalna pojemność zbiornika 140 l
•	 AquaPakiet 1x STAR 19/49:  Minimalna pojemność zbiornika 180 l
•	 AquaPakiet 2x STAR 19/33:  Minimalna pojemność zbiornika 240 l
•	 AquaPakiet 2x STAR 15/39:  Minimalna pojemność zbiornika 280 l 

AquaPakiet Compact
• cenowo korzystne dozbrojenie
• innowacyjna technika

2 – 8 Osób

1 – 4 Osoby

AquaSystem do przygotowania ciepłej wody
techniką solar z wykorzystaniem istniejącego
lub nowego zbiornika

Rozbudowa
Wspomaganie ogrzewania -
Zestaw rozszerzający i Tuning-Set
do bezpośredniego ładowania

AquaPakiet Universal
• szerokie możliwości zastosowania
• uniwersalna rozbudowa

Twoja droga do odpowiedniego AquaPakietu „Ciepła woda“
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Twoja droga do odpowiedniego AquaPakietu „Ogrzewanie“

Twoja droga do odpowiedniego AquaPakietu „Ogrzewanie“

Typ PS2PLUS FST dla 2 do 5 osobowego gospodarstwa domowego

•	 Umożliwia po raz pierwszy na wykorzystanie wody jako medium wymiany ciepła w połączonych systemach solarnych
•	 Całkowicie mrozoodporny, dzięki zoptymalizowanemu algorytmowi sterowania
•	  Kolektory wakum-rurowe i zbiornik “świeżej wody” PS2Plus FST z stacją świeżej wodyFST-25
 2x STAR 15/39:  7,8 m2 Powierzchni brutto  PS2Plus FST 500:  497 l pojemność całkowita
   PS2Plus FST 800:  772 l pojemność całkowita
 2x STAR 19/49:  9,8 m2 Powierzchni brutto  PS2Plus FST 800:  772 l pojemność całkowita
   PS2Plus FST 1000:  902 l pojemność całkowita

Typ EXPRESSO i PLASMA dla 2 do 9 osobowego gospodarstwa domowego

•	 Częściowe ogrzewanie przy najwyższych wymaganiach komfortu
•	 Odznaczające się minimalnymi stratami magazynowanie energii solar w komfortowym zbiorniku “świeżej wody”
•	 Kolektory wakum-rurowe i zbiornik “świeżej wody” Aqua EXPRESSO II - c.w.u. na zasadzie wymiennika przepływowego
 2x STAR 15/39:  7,8 m2 Powierzchni brutto   2x AQUA PLASMA 15/40 (8,0 m²)  Aqua EXPRESSO 650:  643 l poj. całkowita
 2x STAR 19/49:  9,8 m2 Powierzchni brutto   2x AQUA PLASMA 19/50 (10,0 m²)  Aqua EXPRESSO 800:  814 l poj. całkowita
 3x STAR 15/39:  11,7 m2 Powierzchni brutto  3x AQUA PLASMA 15/40 (12,0 m²) Aqua EXPRESSO 800:  814 l poj. całkowita
 3x STAR 19/49:  14,7 m2 Powierzchni brutto   3x AQUA PLASMA 19/50 (15,0 m²)  Aqua EXPRESSO 1000: 1036 l poj. całkowita

Typ EXPRESSINO dla 1 do 4 osobowego gospodarstwa domowego

•	  Higieniczne podgrzewanie wody pitnej zgodnie z zasadą świeżej wody
•	 Zwarta konstrukcja o małej powierzchni
•	 Kolektory wakum-rurowe i zbiornik “świeżej wody” EXPRESSINO z stacją świeżej wody i stacją solar
 1x STAR 19/33:  3,3 m2 Powierzchni brutto  EXPRESSINO 300:  286 l pojemność całkowita
 1x STAR 15/39: 3,9 m2 Powierzchni brutto EXPRESSINO 300:  286 l pojemność całkowita
 1x STAR 19/49:  4,9 m2 Powierzchni brutto  EXPRESSINO 300:  286 l pojemność całkowita

AquaPakiet EXPRESSINO
• małe zapotrzebowanie miejsca
• krótki czas montażu

AquaPakiet EXPRESSO i PLASMA
• wysoki komfort
• 90 % mniej startów palnika

Osób

1 – 4 Osób

lub

2 – 5 Osób

Aqua-Pakiet PS2Plus FST
• bezproblemowa integracja
• tania „świeża woda“

System AquaSolar do częściowego ogrzewania 
ze zbiornikiem „świeżej wody“

Technika solar - Systemy
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Twoja droga do odpowiedniego AquaPakietu „modernizacja solar“

Typ SAH dla niezależności cieplnej > 30%

•	 Ekonomiczne rozwiązanie do modernizacji budynków solar
•	 Wspomaganie kotła energią solar przy podgrzewaniu ciepłej wody i częściowym ogrzewaniu
•	 Każdy dom staje się SonnenAktivHaus (SAH) z niezależnością cieplną 30% i powyżej

2x STAR 15/39:  7,8 m2 pow. brutto  PS2Plus FST 500:  497 l pojemność całkowita
2x STAR 19/49:  9,8 m2 pow. brutto  PS2Plus FST 800:  772 l pojemność całkowita
3x STAR 19/49:  14,8 m2 pow. brutto  PS2Plus FST 1000:  902 l pojemność całkowita
4x STAR 19/49:  19,8 m2 pow. brutto  PS2Plus FST 1250:  1264 l pojemność całkowita

Typ SEH dla niezależności cieplnej > 50%

•	 Ekologiczne rozwiązanie do modernizacji budynków solar
•	 Główne solarne źródło energii do przygotowania ciepłej wody i częściowego ogrzewania, wspomagane przez kocioł
•	 Każdy dom staje się SonnenEnergieHaus® (SEH) z niezależnością cieplną 50% i więcej

2x AQUA PLASMA 19/50: 10,0 m2 pow. brutto  Aqua EXPRESSO 650:  643 l pojemność całkowita
4x AQUA PLASMA 19/50:  20,0 m2 pow. brutto  Aqua EXPRESSO 800:  814 l pojemność całkowita
6x AQUA PLASMA 19/50:  30,0 m2 pow. brutto  2x Aqua EXPRESSO 800:  1628 l pojemność całkowita
8x AQUA PLASMA 19/50:  40,0 m2 pow. brutto  2x Aqua EXPRESSO 1000:  2072 l pojemność całkowita

AquaPakiet SAH
• ogromne oszczędności w paliwach kopalnych - znaczna oszczędność zasobów 
• znaczne ograniczenie CO2 - zauważalna ochrona klimatu

30% niezależności cieplnej

System AquaSolar do częściowego ogrzewania 
ze zbiornikiem „świeżej wody“

50% niezależności cieplnej

AquaPakiet SEH
• maksymalna oszczędności w paliwach kopalnych - optymalna oszczędność zasobów 
• maksymalne ograniczenie CO2 - optymalna ochrona klimatu

Technika solar - Systemy

Twoja droga do odpowiedniego AquaPakietu „modernizacja solar“
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Z AquaPakietami, od ponad 15 lat, system solar dopasowany zostaje do wymagań układu grzewczego a nie odwrotnie.
Zasada funkcjonowania jest prosta, lecz genialna: W miejsce wymaganej dotychczas mieszanki glikolowej, poprzez kolektor przepompowywana 
jest woda układu grzewczego, dalej przepływa ona również poprzez ten sam wymiennik ciepła, który jest także wykorzystywany przez kocioł  
i ogrzewa ciepłą wodę użytkową. Odbywa się to zdefiniowaną minimalną temperaturą zasilania, leżącą nawet powyżej temp. kotła. Poprzez zależne 
od typu zbiornika, warstwowe ładowanie ciepła solar do górnego obszaru zbiornika, kolektor wakum-rurowy CPC pracuje z wysoką wydajnością 
jako równoprawny „drugi kocioł“. Tym sposobem częste, krótkotrwałe załączanie się kotła należy do przeszłości, co wydłuża żywotność kotła i 
ogranicza emisję substancji szkodliwych.
Ciągła samoczynna kontrola realizowana przez regulację solar SystaSolar Aqua II, zapewnia pewność pracy oraz najwyższą możliwą diagnozę 
zakłóceń która nie jest osiągalną przez innych oferodawców.

AquaPakiety do przygotowania ciepłej wody 

•	 Z AquaPakietami Compact i Universal, możliwe jest również dozbrojenie systemem solar 
konwencjonalnych zbiorników z tylko jednym wymiennikiem ciepła

•	 Proste hydrauliczne podłączenie do istniejących układów grzewczych, również z istniejącym 
zbiornikiem ciepłej wody bez wymiennika solar

•	 Podwyższony komfort ciepłej wody poprzez określenie minimalnej temp. ładowania solar
•	 Podwyższone wykorzystanie istniejącej pojemności zbiornika przy jednocześnie zmniejszonych 

stratach ciepła

AquaPakiety do częściowego ogrzewania 

•	 AquaPakiety EXPRESSINO, PS2Plus FST, EXPRESSO i PLASMA pozwalają na konsekwentne 
wykorzystanie energii solar nie tylko do przygotowania c. w. u. lecz również dla ogrzewania 
pomieszczeń

•	 Tutaj uwidoczniona zostaje ogromna przewaga AquaSystemów z kolektorami CPC w 
porównaniu do konwencjonalnych systemów solar

•	 Efektywne wykorzystanie energii solar nawet przy niekorzystnej pogodzie
•	 Możliwe łatwe hydrauliczne podłączenie do istniejących układów grzewczych
•	 Przedłużona żywotność kotłów poprzez redukcję startów palnika
•	 Bezpieczeństwo przy przestojach i długa żywotność - woda jako nośnik ciepła

AquaPakiety - Rozbudowa 

•	 Za pomocą zestawów do rozbudowy STAR i AQUA PLASMA, możliwa jest, w prosty sposób, 
rozbudowa AquaPakietów

•	 Zestaw do rozbudowy zawiera obok modułu kolektora pasujący zestaw montażowy i zestaw 
połączeniowy

AquaPakiety dla modernizacji solar 

•	 AquaPakiety SAH i SEH to idealne rozwiązanie dla modernizacji budynków, wykorzystujące 
energię słoneczną

•	 Wspomaganie kotła czy głównego źródła energią solar do przygotowania ciepłej wody i 
częściowego ogrzewania

•	 Dla wszystkich standardów budowlanych, takich jak dom pasywny, dom niskoenergetyczny, 
istniejący dom lub stary budynek

•	 Każdy dom staje się aktywny słonecznie „SonnenAktivHaus“ (SAH) z samowystarczalnością 
cieplną 30% lub nawet domem energii słonecznym „SonnenEnergieHaus®“ (SEH) z 
samowystarczalnością cieplną 50% i powyżej

•	 Z wydajnymi próżniowymi kolektorami rurowymi AQUA PLASMA lub STAR i niezniszczalną 
wodą jako nośnikiem ciepła

AquaPakiety

Innowacyjna koncepcja dla wszystkich grup docelowych 

•	 Systemy AquaSolar umożliwiają podłączenie do istniejących zasobników ciepłej wody
•	 Systemy AquaSolar dostosowują się do istniejącego systemu grzewczego
•	 Systemy AquaSolar wykorzystują wodę jako idealny nośnik ciepła i działają jak drugi kocioł
•	 Systemy AquaSolar mogą być realizowane z powierzchniami kolektorów od 3 m² do  

68 m²
•	 Systemy AquaSolar mogą być używane do przygotowania ciepłej wody, do częściowego 

ogrzewania i do modernizacji solar
•	 Systemy AquaSolar są dostępne jako wstępnie zmontowane AquaPakiety lub jako uniwersalne 

rozwiązania AquaFlex

AquaPakiety - Przegląd
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AquaPakiety - Przegląd

AquaPakiety Compact są pierwszymi pakietami solar, które mogą być zastosowane do cenowo 
korzystnego dozbrojenia istniejących zbiorników ciepłej wody z tylko jednym wymiennikiem 
ciepła.

Wykorzystaj te właściwości jako “otwarcie drzwi” do klienta, którego dotychczas odstraszała wizja 
rozmiaru przebudowy układu grzewczego. 

Warunkiem zastosowania tego rozwiązania jest wymagana pojemność istniejącego zbiornika 
wynosząca ok. 40 litrów na m² instalowanej powierzchni czynnej kolektora:

•	 Dla 1-3 Osób: AquaPakiet Compact 1x STAR 19/33, Minimalna pojemność zbiornika 120 l
•	 Dla 2-3 Osób: AquaPakiet Compact 1x STAR 15/39, Minimalna pojemność zbiornika 140 l
•	 Dla 3-4 Osób: AquaPakiet Compact 1x STAR 19/49, Minimalna pojemność zbiornika 180 l
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AquaPakiet Universal – przygotowanie ciepłej wody i wspomaganie ogrzewania (opcjonalnie)

AquaPakiety Universal, cechujące się możliwościami szerokiego zastosowania, nie pozostawiają 
życzeń w stosowaniu techniki Aqua. Te AquaPakiety znajdują zastosowanie wraz z oferowanym 
zbiornikiem jak i też przy dozbrojeniu istniejących zbiorników ciepłej wody z tylko jednym 
wymiennikiem ciepła. 

Warunkiem zastosowania tego rozwiązania jest wymagana pojemność istniejącego zbiornika 
wynosząca ok. 40 litrów na m² instalowanej powierzchni czynnej kolektora:

•	 Dla 2-3 Osób: AquaPakiet z 1x STAR 15/39, Minimalna pojemność zbiornika 140 l
•	 Dla 3-4 Osób:  AquaPakiet z 1x STAR 19/49, Minimalna pojemność zbiornika 180 l
•	 Dla 4-6 Osób:  AquaPakiet z 2x STAR 19/33, Minimalna pojemność zbiornika 240 l
•	 Dla 5-8 Osób: AquaPakiet z 2x STAR 15/39, Minimalna pojemność zbiornika 280 l

AquaPakiety - Przegląd

AquaPakiety

AquaPakiet Compact – tylko przygotowanie ciepłej wody

Trochę większe pojemności zbiornika od 50 do 60 litrów na m² należy widzieć jako zaletę. Podnoszą one zarówno stopień pokrycia jak i też komfort 
ciepłej wody.

W przypadku gdy istniejący zbiornik nie jest odpowiedni, Paradigma oferuje również AquaPakiety Compact ze zbiornikiem. AquaPakiety ze zbiornikiem 
TW 200 lub TW 300, posiadają kompaktowy zbiornik ciepłej wody cechujący się małymi stratami ciepła i wysokim komfortem ciepłej wody.

Trochę większe pojemności zbiornika od 60 do 80 litrów na m² należy widzieć jako zaletę. Podnoszą one zarówno stopień pokrycia jak i też komfort 
ciepłej wody.

W przypadku gdy istniejący zbiornik nie jest odpowiedni, Paradigma oferuje również AquaPakiety Universal ze zbiornikiem. AquaPakiety ze 
zbiornikiem TW 300/400/500 posiadają kompaktowy zbiornik ciepłej wody cechujący się małymi stratami ciepła i wysokim komfortem ciepłej wody.

Powierzchnia kolektora AquaPakietów Universal może być powiększona z pomocą zestawu rozszerzającego. Zestawy te obejmują oprócz modułu 
kolektora STAR przynależny zestaw montażowy i zestaw łączący dla dwóch kolektorów.

Tuning-Set do wspomagania ogrzewania, umożliwia w porównaniu do częściowego ogrzewania ze zbiornikiem buforowym co prawda mniej 
efektywne ale za to cenowo oszczędne i oszczędzające powierzchnię montażu bezpośrednie ładowanie energii solar do układu grzewczego.

Znaczące zalety bezpośredniego ładowania to:
•	 Wspomaganie ogrzewania techniką solar przy min. pow. montażu
•	 Proste hydrauliczne podłączenie
•	 Korzystna cena
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AquaPakiety - Przegląd

AquaPakiet EXPRESSO i PLASMA – przygotowanie ciepłej wody i częściowe ogrzewanie, zasada buforu

Dla klientów z wysokimi wymaganiami stworzone zostały AquaPakiety EXPRESSO i PLASMA. 
Stanowią one najwyższe rozwiązanie do przygotowania ciepłej wody na zasadzie wymiennika 
przepływowego i częściowego ogrzewania w połączeniu z zasadą buforu. 

Zbiorniki „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO umożliwiają dzięki dużym pojemnością oraz małym 
stratom ciepła wysoki stopień pokrycia energią solar.

Do AquaPakietów EXPRESSO i PLASMA (zasada buforu), wymagana jest regulacja ogrzewania 
Paradigma SystaComfort II dla jednego lub dwóch obiegów grzewczych z mieszaczem i pracy 
buforu. 

W przypadku gdy nie mamy do dyspozycji kotła Paradigma z regulacją SystaComfort II, to stosujemy 
zabudowę regulacji w obudowie naściennej z panelem obsługi. Zastosowana może być ona 
zarówno przy kotłach Paradigma bez regulacji jak również przy obcych kotłach (jednostopniowy 
olejowy lub gazowy).

AquaPakiet PS2Plus FST – przygotowanie ciepłej wody i częściowe ogrzewanie, podnoszenie powrotu

Gdy potencjalny klient jest przekonany o koncepcji systemów AquaSolar i ma wystarczająco 
dużo miejsca w piwnicy, może potrzebować więcej niż systemu solar do ogrzewania wody lub 
bezpośredniego wspomagania ogrzewania.

W takich przypadkach AquaPakiety PS2Plus FST zostały zaprojektowane do częściowego 
ogrzewania słonecznego. Ze względu na zdefiniowane rozmiary magazynowania od około 60 do 
80 l na m² zainstalowanej powierzchni kolektora, dostępna jest już znaczna objętość buforowa 
do tymczasowego magazynowania ciepła słonecznego.

AquaPakiety PS2Plus FST są zaprojektowane do uniwersalnego zastosowania w systemach 
grzewczych z istniejącą regulacja do sterowania ogrzewaniem, ciepłą wodą i kotłem. Są one 
głównie zintegrowane z systemem grzewczym zgodnie z zasadą podnoszenia powrotu. Zasada 
ta umożliwia prostą integrację hydrauliczną w istniejących systemach grzewczych z mieszanym 
obiegiem grzewczym.

Ciepła woda użytkowa wytwarzana jest zgodnie z zasadą „świeżej wody“ z termostatycznie 
sterowaną stacją świeżej wody.

AquaPakiety

Głównymi zaletami podnoszenia temperatury powrotu są:
•	 Częściowe podgrzewanie nawet przy istniejącym systemie grzewczym
•	 Sterowaniu ogrzewaniem
•	 Łatwe podłączenie hydrauliczne

Za pomocą łatwych do kontrolowania kosztów inwestycyjnych AquaPakiety PS2Plus FST umożliwiają zauważalne obniżenie kosztów ogrzewania. 

Znaczące wskaźniki pokrycia energią solar są osiągane bez problemów stagnacyjnych znanych z konwencjonalnych systemów słonecznych. 

Zbiornik świeżej wody PS2Plus FST wyraźnie przewyższa konwencjonalne zbiorniki kombinowane ze zbiornikiem ciepłej wody lub rurą falistą ze stali 
nierdzewnej pod względem objętości magazynowania i higieny. 

Natychmiastowa dostępność ciepłej wody i możliwa szczytowa wydajność do 25 l/min..

Znaczące zalety zasady buforu:
•	 Redukcja startów palnika i emisji do 90 %
•	 Mniejsze obciążenie środowiska
•	 Dłuższa żywotność kotłów grzewczych

Jako pewna przyszłościowa inwestycja, AquaPakiety EXPRESSO i PLASMA umożliwiają widoczne oszczędności kosztów ogrzewania. Wysoki stopień 
pokrycia energią solar osiągany jest bez problematyki stagnacji znanej w konwencjonalnych systemach solar. Zbiornik “świeżej wody” Aqua 
EXPRESSO II wyróżnia się też wzorcowym komfortem ciepłej wody w odniesieniu do wielkości oraz ilości poboru, równomiernej temperatury 
poboru oraz higieny. Przy natychmiastowej dyspozycyjności, możliwy jest pobór szczytowy do 35 l/min. Nowoczesne, opatentowane rozwiązania 
zapewniają łatwą obsługę i największe możliwe bezpieczeństwo pracy.

AquaPakiety EXPRESSO i PLASMA, w razie potrzeby, mogą być również zastosowane z zasadą podnoszenia powrotu.
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AquaPakiety - Przegląd

AquaPakiet SEH – modernizacja solar z niezależnością cieplną > 50%

Właściciele domów, którzy chcą zaoferować maksymalną ochronę klimatu, nie mogą 
unikać wykorzystywania ciepła słonecznego w jak najszerszym zakresie. Decydując się na 
słoneczną modernizację swojego systemu grzewczego, chcesz maksymalnie przyczynić się do 
zminimalizowania emisji CO2 i dlatego jesteś w pełni zaangażowany w ekologię.

AquaPakiety SEH zostały zaprojektowane właśnie dla tak wymagających klientów końcowych. 
Dzięki temu, dostosowanym do istniejącego typu domu, powyżej 50% zapotrzebowania 
na ciepło można pokryć energią słoneczną. Zmodernizowany dom staje się w ten sposób 
SonnenEnergieHaus®, w którym słońce odgrywa dominującą rolę. AquaPakiety SEH to najlepsze 
rozwiązanie do przygotowania ciepłej wody zgodnie z zasadą ciągłego przepływu i częściowego 
ogrzewania słonecznego  zazwyczaj na zasadzie buforu. Zbiornik świeżej wody Aqua EXPRESSO 
zapewnia wysoki współczynnik wykorzystania nasłonecznienia dzięki dużej pojemności i niskim 
stratom ciepła.

AquaPakiet SAH – modernizacja solar z niezależnością cieplną > 30%

W obliczu zbliżającej się katastrofy klimatycznej wielu klientów końcowych nie jest już 
zadowolonych z małego systemu AquaSolar do częściowego ogrzewania. Decydując się na 
solarną modernizację swojego systemu grzewczego, chciałbyś w znaczący sposób przyczynić się 
do zminimalizowania emisji CO2, nie tracąc z oczu rentowności.

W takich przypadkach Paradigma zaprojektowała AquaPakiety SAH do modernizacji solar. Dzięki 
temu zapotrzebowanie na ogrzewanie można pokryć energią słoneczną w wielkości powyżej 
30%. W ten sposób odnowiony dom staje się SonnenAktivHaus, w którym słońce odgrywa 
znaczącą rolę. 

Zdefiniowane wielkości magazynów od około 60 do 80 l na m2 zainstalowanej powierzchni 
kolektora oznaczają, że dostępna jest znaczna pojemność buforu do pośredniego magazynowania 
ciepła słonecznego.

AquaPakiety

AquaPakiety SAH są przeznaczone do uniwersalnego zastosowania w systemach grzewczych z istniejącymi regulatorami ogrzewania, przygotowania 
ciepłej wody i sterowania kotłem. Są one najlepiej integrowalne z instalacją grzewczą na zasadzie podnoszenia powrotu. Zasada ta umożliwia prostą 
integrację hydrauliczną z istniejącymi systemami grzewczymi z mieszanym obiegiem grzewczym.

Ciepła woda użytkowa jest przygotowywana zgodnie z zasadą świeżej wody za pomocą sterowanej termostatem stacji świeżej wody

Głównymi zaletami AquaPakietów SAH są:
•	 Ogromne oszczędności paliw kopalnych, a tym samym znaczna ochrona zasobów
•	 Znaczne ograniczenie CO2, a tym samym zauważalna ochrona klimatu
•	 Możliwe wykorzystanie atrakcyjnych warunków finansowania, a tym samym dobra rentowność

Aby umożliwić zarządzanie kosztami inwestycji, AquaPakiety SAH umożliwiają znaczącą redukcję kosztów ogrzewania i emisji CO2.

Osiągane stopnie samowystarczalności cieplnej wynoszące powyżej 30% są osiągane bez problemów związanych ze stagnacją, znanych z 
konwencjonalnych systemów słonecznych.

Zbiornik świeżej wody PS2Plus FST wyraźnie przewyższa konwencjonalne zbiorniki kombinowane ze zbiornikiem ciepłej wody lub rurą falistą ze stali 
nierdzewnej pod względem objętości magazynowania i higieny. 

Natychmiastowa dostępność ciepłej wody i możliwa szczytowa wydajność do 25 l/min..

Do AquaPakietów SEH wymagana jest regulacja ogrzewania Paradigma SystaComfort II dla jednego lub dwóch mieszanych obiegów grzewczych przy 
realizacji zasady buforowania. W przypadku braku kotła Paradigma z regulacją ogrzewania SystaComfort II, stosuje się regulację jako rozwiązanie 
naścienne. Można jej używać z kotłami Paradigma bez sterowania systemem, jak również z kotłami innych producentów (jednostopniowe kotły 
olejowe i gazowe).

Głównymi zaletami AquaPakietów SEH są:
•	 Maksymalne oszczędności paliw kopalnych, a zatem optymalna 0chrona zasobów
•	 Maksymalne ograniczenie  CO2, a tym samym optymalna ochrona klimatu
•	 Możliwe wykorzystanie atrakcyjnych warunków finansowania, a tym samym bardzo dobra rentowność

Jako inwestycja przyszłościowa, AquaPakiety SEH umożliwia zauważalne oszczędności kosztów ogrzewania i emisji CO2. 
Nieosiągalne dla konkurencji poziomy samowystarczalności cieplnej wynoszące powyżej 50% są osiągane bez problemów stagnacji znanych z 
konwencjonalnych systemów słonecznych.

Zbiornik “świeżej wody” Aqua EXPRESSO II wyróżnia się też wzorcowym komfortem ciepłej wody w odniesieniu do wielkości oraz ilości poboru, 
równomiernej temperatury poboru oraz higieny. Przy natychmiastowej dyspozycyjności, możliwy jest pobór szczytowy do 35 l/min. Nowoczesne, 
opatentowane rozwiązania zapewniają łatwą obsługę i największe możliwe bezpieczeństwo pracy.
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AquaPakiety
AquaPakiety - Przegląd - Ciepła woda

AquaPakiet Compact Universal

Zastosowanie Przygotowanie c.w.u.
Przygotowanie c.w.u.  
(+ wspomaganie ogrzewania)

Typ Pakietów (Liczba)
Pakiety-dozbrojenie (3),
Kompletne Pakiety (3)

Pakiety-dozbrojenie (4),
Kompletne Pakiety (4)

Liczba Osób 1 - 4 Osoby 2 - 8 Osób

Nośnik ciepła Woda* Woda*

Połączenie z ogrzewaniem -
Bezpośrednie ładowanie  
z Tuning-Set

Kolektor CPC STAR 15/39, 19/33, 19/49 STAR 15/39, 19/33, 19/49

Liczba modułów 1 1 - 2 (3)

Powierzchnia kolektora [m²] 3,3 / 3,9 / 4,9 3,9 / 4,9 / 6,6 / 7,8 

Dobór powierzchni
czynnej [m²]

c.w.u. = Liczba osób + 1
CWU = Liczba osób + 1
WO = 1,5 x Osoby +1

Montaż Dach skośny Dach skośny

Zbiornik TW 200 lub TW 300 (opcjonalnie) TW 300/400/500 (opcjonalnie)

Pojemność 206 l / 294 l 294 l / 412 l / 526 l

Pojemność zbiornika [l/m²] ≥ 40 l/m² ≥ 40 l/m²

Stacja solar STAqua mono STAqua II

Regulacja solar SystaSolar Aqua II SystaSolar Aqua II

Rozbudowa Zestaw do rozbudowy
Tuning-Set Ogrzewanie
Zestaw do rozbudowy

Nie objęte zakresem dostawy, lecz 
wymagane

Orurowanie solar SPEED Cu 12 / Cu 15 lub  
Rury faliste SPEED DN 10 / DN 12

Orurowanie solar SPEED Cu 12 / Cu 15 lub  
Rury faliste SPEED DN 10 / DN 12 / DN 16

CWU = Powierzchnia czynna do przygotowania ciepłej wody użytkowej
WO = Powierzchnia czynna do przygotowania ciepłej wody użytkowej i wspomagania ogrzewania
CZO = Powierzchnia czynna do przygotowania ciepłej wody użytkowej i częściowego ogrzewania

* Przy dozbrojeniu istniejącego układu grzewczego AquaSystemem, woda w układzie grzewczym musi być wolna od dodatkowych substancji,
   wolna od tlenu i klarowna.
Woda do napełniania układu grzewczego oraz AquaSystemu musi posiadać właściwości wody pitnej.
Odsalanie wody napełniającej nabojem pełnego odsalania wymagane jest wtedy, gdy zawartość chlorków wody napełniającej przekracza 
100 mg/l, lub gdy przy pojemności układu grzewczego więcej niż 100 l na metr kwadratowy powierzchni kolektora twardość wody napełniającej 
jest większa niż 12 °dH:
1. Pełne odsalanie wody napełniającej gdy zawartość chlorków > 100 mg/l
2. Pełne odsalanie wody napełniającej gdy całkowita twardość > 12 °dH i pojemność układu > 100 l/m² powierzchni kolektora
Po pełnym odsalaniu należy odsoloną wodę rozcieńczyć wodą pitną do osiągnięcia przewodności 100 - 200 µS/cm.
Wartość pH musi znajdować się pomiędzy 7 a 9.
Inne metody przygotowania wody napełniającej, wychodzące poza zakres pełnego odsalania są niedopuszczalne. Zmiękczona woda nie może być 
zastosowana! Przy zaszlamowanej wodzie układu grzewczego należy przeprowadzić modernizację układu grzewczego lub oddzielić hydraulicznie 
od AquaSystemu.
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AquaPakiety
AquaPakiety - Przegląd - Ciepła woda i ogrzewanie

AquaPakiet EXPRESSINO PS2Plus FST EXPRESSO i PLASMA

Zastosowanie
Przygotowanie c.w.u.  
(+ wspomaganie ogrzewania)

Przygotowanie c.w.u.  
+ częściowe ogrzewanie

Przygotowanie c.w.u.  
+ częściowe ogrzewanie

Typ Pakietów (Liczba) Kompletne Pakiety  (3)
Kompletne Pakiety  (4) Kompletne Pakiety  

(każdorazowo 12)

Liczba Osób 1- 4 Osoby 2 - 5 Osób 2 - 9 Osób

Nośnik ciepła Woda* Woda* Woda*

Połączenie z ogrzewaniem
Podnoszenie powrotu, 
Zasada buforu

Podnoszenie powrotu, 
Zasada buforu

Zasada buforu,  
Podnoszenie powrotu

Kolektor CPC STAR 15/39, 19/33, 19/49 STAR 15/39, 19/49
STAR 15/39, 19/49  
AQUA PLASMA 15/40, 19/50

Liczba modułów 1 1 - 2 1 - 3

Powierzchnia kolektora 
[m²]

3,3 / 3,9 / 4,9 7,8 / 9,8 
7,8 / 9,8 / 11,7 / 14,7 lub
8,0 / 10,0 / 12,0 / 15,0 

Dobór powierzchni
czynnej [m²]

CWU = Liczba osób + 1
WO = 1,5 x Osoby +1

CZO = 2 x Osoby + 1 CZO = 2 x Osoby + 1

Montaż Dach skośny Dach skośny Dach skośny

Zbiornik EXPRESSINO 300 PS2Plus FST 500/800/1000 Aqua EXPRESSO II 650/800/1000

Pojemność 286 l 497 l / 772 l / 902 l 643 l / 814 l / 1036 l

Pojemność zbiornika [l/m²] > 40 l/m² ≥ ca. 60 - 80 l/m² ca. 80 l/m²

Stacja solar STAqua mono STAqua II STAqua II

Regulacja solar SystaSolar Aqua II SystaSolar Aqua II SystaSolar Aqua II

Rozbudowa Zestaw rozbudowy
Regulacja ogrzew. SystaComfort II 
jako naścienna / 
Kocioł z regulacją SystaComfort II

Regulacja ogrzew. SystaComfort II 
jako naścienna / 
Kocioł z regulacją SystaComfort II

Nie objęte zakresem      
dostawy, lecz wymagane

Orurowanie solar SPEED
Cu 12 / Cu 15 lub
Rury faliste SPEED
DN 10 / DN 12

Orurowanie solar SPEED  
Cu 12 / Cu 15 lub
 Rury faliste SPEED  
DN 10 / DN 12 / DN 16

Orurowanie solar SPEED  
Cu 12 / Cu 15 lub  
Rury faliste SPEED  
DN 10 / DN 12 / DN 16

CWU = Powierzchnia czynna do przygotowania ciepłej wody użytkowej
WO = Powierzchnia czynna do przygotowania ciepłej wody użytkowej i wspomagania ogrzewania
CZO = Powierzchnia czynna do przygotowania ciepłej wody użytkowej i częściowego ogrzewania

* Przy dozbrojeniu istniejącego układu grzewczego AquaSystemem, woda w układzie grzewczym musi być wolna od dodatkowych substancji,
   wolna od tlenu i klarowna.
Woda do napełniania układu grzewczego oraz AquaSystemu musi posiadać właściwości wody pitnej.
Odsalanie wody napełniającej nabojem pełnego odsalania wymagane jest wtedy, gdy zawartość chlorków wody napełniającej przekracza 
100 mg/l, lub gdy przy pojemności układu grzewczego więcej niż 100 l na metr kwadratowy powierzchni kolektora twardość wody napełniającej 
jest większa niż 12 °dH:
1. Pełne odsalanie wody napełniającej gdy zawartość chlorków > 100 mg/l
2. Pełne odsalanie wody napełniającej gdy całkowita twardość > 12 °dH i pojemność układu > 100 l/m² powierzchni kolektora
Po pełnym odsalaniu należy odsoloną wodę rozcieńczyć wodą pitną do osiągnięcia przewodności 100 - 200 µS/cm.
Wartość pH musi znajdować się pomiędzy 7 a 9.
Inne metody przygotowania wody napełniającej, wychodzące poza zakres pełnego odsalania są niedopuszczalne. Zmiękczona woda nie może być 
zastosowana! Przy zaszlamowanej wodzie układu grzewczego należy przeprowadzić modernizację układu grzewczego lub oddzielić hydraulicznie 
od AquaSystemu.
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AquaPakiety
AquaPakiety - Przegląd - Modernizacja solar

AquaPakiet SAH SEH

Zastosowanie
Dom aktywny słonecznie z samowystarczalnością 
cieplną do 30% i więcej

Dom energii słonecznej z samowystarczalnością 
cieplną do 50% i więcej

Typ Pakietów (Liczba) Kompletne Pakiety (4) Kompletne Pakiety (4)

Liczba Osób 2 - 5 Osób 2 - 9 Osób

Nośnik ciepła Woda* Woda*

Połączenie z ogrzewaniem Podnoszenie powrotu, zasada buforu Podnoszenie powrotu, zasada buforu

Kolektor CPC STAR 15/39, 19/49 AQUA PLASMA 19/50

Liczba modułów 2 - 4 2 - 8)

Powierzchnia kolektora [m²] 7,8 / 9,8 / 14,8 / 19,8 10,0 / 20,0 / 30,0 / 40,0 

Dobór powierzchni
czynnej [m²]

Zgodnie ze standardami budowlanymi: Dom KfW 
7,8 m², Dom NE 9,8 m², Istniejący 14,8 m², Stary 
19,8 m²

Zgodnie ze standardami budowlanymi: Dom KfW 
pasywny 10,8 m², Dom NE 20,0 m², Istniejący 30,0 
m², Stary 40,0 m²

Montaż Dach skośny Dach skośny

Zbiornik PS2Plus FST 500/800/1000/1250 Aqua EXPRESSO III 650/1000/2x800/2x1000

Pojemność 497 l / 772 l / 902 l / 1264 l 643 l / 1036 l / 1628 l / 2072 l

Pojemność zbiorn. [l/m²] ok. 60 - 80 l/m² ok. 50 - 60 l/m²

Stacja solar STAqua mono STAqua II

Regulacja solar SystaSolar Aqua II SystaSolar Aqua II

Rozbudowa
Regulacja ogrzewania SystaComfort II jako 
rozwiązanie ścienne / kocioł z regulacją 
SystaComfort II

Regulacja ogrzewania SystaComfort II jako 
rozwiązanie ścienne / kocioł z regulacją 
SystaComfort II

Nie objęte zakresem dostawy, lecz 
wymagane

Orurowanie solar SPEED Cu 12 / Cu 15 / Cu 18 lub  
Rury faliste SPEED DN 10 / DN 12 / DN 16 / DN 20

Orurowanie solar SPEED Cu 12 / Cu 15 / Cu 18 lub  
Rury faliste SPEED DN 10 / DN 12 / DN 16 / DN 20

Dom KfW – dom już zoptymalizowany termicznie ze zużyciem do 1000 l oleju opałowego lub 1000 m³ gazu ziemnego rocznie
Dom NE – dom niskoenergetyczny, który został już wyremontowany termicznie i zużywa do 2000 l oleju opałowego lub 2000 m³ gazu ziemnego rocznie 
Istniejący - Istniejący dom, który został tylko nieznacznie odnowiony pod względem technologii cieplnej przy zużyciu do 3000 l oleju opałowego  
                  lub  3000 m³ gazu ziemnego rocznie
Stary – Stary budynek, który nie został jeszcze wyremontowany pod względem techniki grzewczej o zużyciu do 4000 l oleju opałowego lub  
            4000 m³ gazu ziemnego rocznie i więcej.

* Przy dozbrojeniu istniejącego układu grzewczego AquaSystemem, woda w układzie grzewczym musi być wolna od dodatkowych substancji,
   wolna od tlenu i klarowna.
Woda do napełniania układu grzewczego oraz AquaSystemu musi posiadać właściwości wody pitnej.
Odsalanie wody napełniającej nabojem pełnego odsalania wymagane jest wtedy, gdy zawartość chlorków wody napełniającej przekracza 
100 mg/l, lub gdy przy pojemności układu grzewczego więcej niż 100 l na metr kwadratowy powierzchni kolektora twardość wody napełniającej 
jest większa niż 12 °dH:
1. Pełne odsalanie wody napełniającej gdy zawartość chlorków > 100 mg/l
2. Pełne odsalanie wody napełniającej gdy całkowita twardość > 12 °dH i pojemność układu > 100 l/m² powierzchni kolektora
Po pełnym odsalaniu należy odsoloną wodę rozcieńczyć wodą pitną do osiągnięcia przewodności 100 - 200 µS/cm.
Wartość pH musi znajdować się pomiędzy 7 a 9.
Inne metody przygotowania wody napełniającej, wychodzące poza zakres pełnego odsalania są niedopuszczalne. Zmiękczona woda nie może być 
zastosowana! Przy zaszlamowanej wodzie układu grzewczego należy przeprowadzić modernizację układu grzewczego lub oddzielić hydraulicznie 
od AquaSystemu.
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AquaPakiety
AquaPakiety dla przgotowania ciepłej wody

AquaPakiety Compact do przygotowania ciepłej wody z czystej energii słonecznej to elastyczne 
zestawy solarne, które można wykorzystać do niedrogiego doposażenia w energię słoneczną 
istniejących zasobników ciepłej wody użytkowej z jednym wymiennikiem ciepła. Ten wyjątkowy 
atut może być wykorzystany jako „otwarte drzwi“ dla klientów, którzy wcześniej unikali 
wysokich kosztów instalacji systemu słonecznego. Warunkiem zastosowania tego rozwiązania 
jest wymagana pojemność istniejącego zbiornika wynosząca ok. 40 litrów na m² instalowanej 
powierzchni czynnej kolektora:

Dla 1-3 Osób: AquaPakiet Compact 1x STAR 19/33, Minimalna pojemność zbiornika 120 l
Dla 2-3 Osób: AquaPakiet Compact 1x STAR 15/39, Minimalna pojemność zbiornika 140 l
Dla 3-4 Osób: AquaPakiet Compact 1x STAR 19/49, Minimalna pojemność zbiornika 180 l

AquaPakiet Universal 

AquaPakiety Universal do słonecznego podgrzewania ciepłej wody i wspomagania ogrzewania 
(opcja) to uniwersalne pakiety oparte na zasadzie Aqua, które nie pozostawiają nic do życzenia. 
Te AquaPakiety można również wykorzystać do doposażenia istniejących zbiorników ciepłej wody 
z tylko jednym wymiennikiem ciepła. Warunkiem zastosowania tego rozwiązania jest wymagana 
pojemność istniejącego zbiornika wynosząca ok. 40 litrów na m² instalowanej powierzchni 
czynnej kolektora:

Dla 2-3 Osób: AquaPakiet z 1x STAR 15/39, Minimalna pojemność zbiornika 140 l
Dla 3-4 Osób:  AquaPakiet z 1x STAR 19/49, Minimalna pojemność zbiornika 180 l
Dla 4-6 Osób:  AquaPakiet z 2x STAR 19/33, Minimalna pojemność zbiornika 240 l
Dla 5-8 Osób: AquaPakiet z 2x STAR 15/39, Minimalna pojemność zbiornika 280 l

AquaPakiet Compact

Trochę większe pojemności zbiornika od 50 do 60 litrów na m² należy widzieć jako zaletę. Podnoszą one zarówno stopień pokrycia jak i też komfort 
ciepłej wody. W przypadku gdy istniejący zbiornik nie jest odpowiedni, Paradigma oferuje również AquaPakiety Compact ze zbiornikiem. AquaPakiety 
ze zbiornikiem TW 200 lub TW 300, posiadają kompaktowy zbiornik ciepłej wody cechujący się małymi stratami ciepła i wysokim komfortem ciepłej 
wody.

Trochę większe pojemności zbiornika od 60 do 80 litrów na m² należy widzieć jako zaletę. Podnoszą one zarówno stopień pokrycia jak i też komfort 
ciepłej wody.  W przypadku gdy istniejący zbiornik nie jest odpowiedni, Paradigma oferuje również AquaPakiety Universal ze zbiornikiem. AquaPakiety 
ze zbiornikiem TW 300/400/500 posiadają kompaktowy zbiornik ciepłej wody cechujący się małymi stratami ciepła i wysokim komfortem ciepłej 
wody. Powierzchnia kolektora AquaPakietów Universal może być powiększona z pomocą zestawu rozszerzającego. Zestawy te obejmują oprócz 
modułu kolektora STAR przynależny zestaw montażowy i zestaw łączący dla dwóch kolektorów. Tuning-Set do wspomagania ogrzewania, umożliwia 
w porównaniu do częściowego ogrzewania ze zbiornikiem buforowym co prawda mniej efektywne ale za to cenowo oszczędne i oszczędzające 
powierzchnię montażu bezpośrednie ładowanie energii solar do układu grzewczego. 

Znaczące zalety bezpośredniego ładowania to:
•	 Wspomaganie ogrzewania techniką solar przy min. pow. montażu
•	 Proste hydrauliczne podłączenie
•	 Korzystna cena

Wprowadzone produkty – AquaPakiet ciepła woda
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AquaPakiety

AquaPakiet Compact

Krótki opis

•	 System AquaSolar do solarnego przygotowania ciepłej wody użytkowej
•	 Do elastycznego zastosowania w domach jednorodzinnych
•	 Idealny niezniszczalny nośnik ciepła, woda
•	 Dla zużycia ciepłej wody 100 do 200 litrów na dzień

Zalety i korzyści

•	 Proste hydrauliczne połączenie z istniejącym systemem grzewczym dzięki innowacyjnym lancom podłączeniowym
•	 Najlepsze z możliwych wykorzystanie pojemności zbiornika, dlatego wystarczające są mniejsze wielkości zbiorników
•	 Możliwość wykorzystania istniejących już zbiorników gdyż nie jest wymagany specjalny wymiennik ciepła solar
•	 Dojrzała koncepcja regulacji dla szybkiego uruchomienia, niezawodne funkcjonowanie i najwyższe uzyski solar
•	 Dokładne określenie uzysków, wysokie bezpieczeństwo pracy i mały nakład serwisowy dzięki zastosowaniu wody jako nośnika ciepła

Cechy charakterystyczne

•	 Solarne przygotowanie ciepłej wody  w domach jednorodzinnych 
•	 Różne wielkości kolektora i pojemności zbiornika
•	 Nadaje się do nowych i istniejących zbiorników ciepłej wody
•	 Możliwa późniejsza rozbudowa powierzchni kolektora

Ze zbiornikiem TW

Na dachu skośnym

1 x STAR 19/33
3,3 m²
TW 200

1 - 3 Osoby

1 x STAR 15/39
3,9 m²
TW 300

2 - 3 Osoby

1 x STAR 19/49
4,9 m²
TW 300

3 - 4 Osoby

Numer zamów. 08P8320 08P8323 08P8326

Dla istniejących zbiorników

Na dachu skośnym
1 x STAR 19/33

3,3 m²
1 - 3 Osoby

1 x STAR 15/39
3,9 m²

2 - 3 Osoby

1 x STAR 19/49
4,9 m²

3 - 4 Osoby

Numer zamów. 08P8329 08P8332 08P8335

Zakres dostawy

Kolektor	wakum-rurowy	 STAR	 •  Zbiornik	 ciepłej	wody	 TW	 (opcjonalnie)	 •  Jednorurowa	 stacja	 solar	 STAqua	mono	 z	 regulacją	 solar	 SystaSolar	
Aqua	 II	 •  Zestaw	 rur	 falistych	 z	 2	 czujnikami	 •  Zestaw	 łuku	 180°	 •  Zestaw	 podłączenia	 zbiornika	 z	 zaworami	 przepłukująco-napełniającymi	 
• Automatyczny	mieszalnik	ciepłej	wody	• Zestaw	do	montażu	kolektora	• Czujnik	zbiornika	• Dokumentacja

AquaPakiet Compact
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AquaPakiety

Wskazówka

•	 Nie objęte zakresem dostawy, lecz wymagane: Przewody solar SPEED lub Rury faliste solar SPEED
•	 Aqua Pakiety Compact do montażu na dachu płaskim lub na ścianie, proszę złożyć zgodnie z zasadą AquaFlex
•	 W przypadku Aqua Pakietów Compact montowanych na dachu skośnym pokrytym rybią łuską lub łupkami oraz blachą falistą lub blachą trapezową, 

należy złożyć również zgodnie z zasadą AquaFlex

AquaPakiety Compact umożliwiają szerokie zastosowanie systemów solar do przygotowania ciepłej wody

AquaPakiety Compact przystosowane są dla potrzeb gospodarstwa domowego 1 do 4 osobowego i maksymalnym zużyciu ciepłej wody 100 do 200 
litrów na dzień. Umożliwiają one wykorzystanie energii solar również przy istniejących zbiornikach dotychczas nie nadających się do dozbrojenia 
konwencjonalną techniką solar. Istniejący kocioł zostaje poprzez AquaSystem znacznie odciążony a komfort ciepłej wody zostaje wyraźnie 
podwyższony. Straty ciepła zbiornika ciepłej wody, orurowania, instalacji cyrkulacyjnej i kotła grzewczego pokryte są również poprzez wolną od 
emisji energię solar bez potrzeby zużycia kopalnych nośników energii. Nawet w zimie i okresach przejściowych wysoko sprawny kolektor wakum-
rurowy CPC ładuje zbiornik ciepłej wody temperaturami 60 °C*, pracując przy tym nie jako wstępny podgrzewacz lecz jako przyjazny dla środowiska 
drugi kocioł.

Po raz pierwszy AquaPakiety Compact umożliwiają zastosowanie idealnego nośnika ciepła jakim jest woda w systemach solar. Pomimo to AquaPakiety  
Compact pracują bez obawy przed zamarzaniem. Optymalna funkcja regulacji dostarcza w mroźne noce do rur obiegu solar zawsze tylko tyle ciepła 
aby minimalnym udziałem energii chronić obieg solar przed zamarzaniem. Tutaj szczególnie widoczne są korzyści wynikające z bardzo niskich strat 
ciepła kolektorów wakum-rurowych CPC  również w nocy.

Kolektor wakum-rurowy STAR

•	 Całoroczne wysokie uzyski energii dzięki minimalnym stratom ciepła nawet przy niskich temp. zewnętrznych
•	 Korzystne temperatury ciepłej wody 60 °C* i więcej, również przy zachmurzonym niebie
•	 Dopracowana zasada termosu ze zwierciadłem CPC
•	 Odznaczony symbolem Solar KEYMARK
•	 Z pozytywnymi wynikami testów na gradobicie wg. ISO 9806:2013 (Uderzenie kulami lodu 35 mm i prędkości 100 km/h)
•	 10 lat bezpłatnej wymiany rur przy uszkodzeniach spowodowanych gradobiciem lub mrozem bez winy użytkownika

*   Przy wartości wymaganej c.w.u. 50 °C i różnicy przełączeń 10 K

Zbiornik ciepłej wody Aqua 200 i Aqua 300 (opcjonalnie)

•	 Wysoki komfort ciepłej wody i wysoki pobór szczytowy
•	 Niewielkie zapotrzebowanie miejsca zabudowy dzięki kompaktowej budowie
•	 Niewielkie straty ciepła dzięki bardzo dobrej, nowoczesnej, przyjaznej dla środowiska izolacji i rezygnacji ze zbędnych podłączeń
•	 Nadaje się również przy twardej wodzie

Jednorurowa stacja solar STAqua mono z regulacją

•	 Niewielkie zapotrzebowanie miejsca dzięki wintegrowaniu wymaganych komponentów wraz z regulacją solar SystaSolar Aqua II
•	 Niewielki nakład montażowy dzięki kompletnemu okablowaniu wszystkich komponentów
•	 Energooszczędna pompa o dużych osiągach dla zminimalizowania zużycia prądu
•	 Dwudrogowy zawór strefowy w celu efektywnego wyeliminowania błędnej cyrkulacji i strat ciepła
•	 Małe straty ciepła dzięki zastosowaniu kompaktowych łupin izolacji cieplnej z Polipropylenu (EPP)

Regulacja solar SystaSolar Aqua II z funkcją diagnozowania

•	 Komfortowa nastawa i odczyt temperatur i uzysków solar
•	 Prosta i komfortowa obsługa poprzez kolorowy wyświetlacz (Touchscreen)
•	 Wskazywanie mocy solar, uzysku dziennego i całkowitego oraz czasu pracy pompy solar
•	 Dokładne określenie uzysków solar dzięki czujnikowi strumienia przepływu
•	  Szybkie i łatwe uruchomienie - regulacja solar określa samoczynnie parametry systemu (wymagany strumień przepływu, długość orurowania w 

obszarze zewnętrznym)
•	 Możliwe połączenie regulacji solar dwużyłowym kablem bus z regulacją ogrzewania SystaComfort II lub SystaCompact II, dzięki temu wskazanie 

uzysków solar, temperatury kolektora i zakłócenia systemu solar na panelu obsługi regulacji ogrzewania
•	 Nadzór systemu solar poprzez Web-Portal SystaWeb wzgl. wskazanie uzysków solar za pomocą Aplikacji na telefon 

(http://www.paradigma.de/app/) (możliwe tylko w połączeniu z regulacją ogrzewania SystaComfort II / SystaCompact II lub Service-Interface 
SystaService LAN)

AquaPakiety do przygotowania ciepłej wody
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AquaPakiety

AquaPakiet Universal

Krótki opis

•	 System AquaSolar do solarnego przygotowania ciepłej wody i wspomagania ogrzewania (opcjonalnie)
•	 Do uniwersalnego zastosowania w domach jedno- i dwurodzinnych
•	 Idealny niezniszczalny nośnik ciepła, woda
•	 Wspomaganie ogrzewania poprzez nadmiar ciepła solar (opcjonalnie)

Zalety i korzyści

•	 Proste hydrauliczne połączenie z istniejącym systemem grzewczym dzięki innowacyjnym lancom podłączeniowym
•	 Najlepsze z możliwych wykorzystanie pojemności zbiornika, dlatego wystarczające są mniejsze wielkości zbiorników
•	 Możliwość wykorzystania istniejących już zbiorników gdyż nie jest wymagany specjalny wymiennik ciepła solar
•	 Dojrzała koncepcja regulacji dla szybkiego uruchomienia, niezawodne funkcjonowanie i najwyższe uzyski solar
•	 Dokładne określenie uzysków, wysokie bezpieczeństwo pracy i mały nakład serwisowy dzięki zastosowaniu wody jako nośnika ciepła

Cechy charakterystyczne

•	 Solarne przygotowanie ciepłej wody  w domach 1- i 2-rodzinnych
•	 Różne wielkości kolektora i pojemności zbiornika
•	 Nadaje się do nowych i istniejących zbiorników ciepłej wody
•	 Możliwa późniejsza rozbudowa powierzchni kolektora
•	 Bezpośrednie solarne wspomaganie ogrzewania z pomocą Tuning-Set (opcjonalnie)

Ze zbiornikiem TW

Na dachu skośnym

1 x STAR 15/39
3,9 m²
TW 300

2 - 3 Osoby

1 x STAR 19/49
4,9 m²
TW 300

3 - 4 Osoby

2 x STAR 19/33
6,6 m²
TW 400

4 - 6 Osób

2 x STAR 15/39
7,8 m²
TW 500

5 - 8 Osób

Numer zamów. 08P8338 08P8341 08P8344 08P8347

Dla istniejących zbiorników

Na dachu skośnym
1 x STAR 15/39

3,9 m²
2 - 3 Osoby

1 x STAR 19/49
4,9 m²

3 - 4 Osoby

2 x STAR 19/33
6,6 m²

4 - 6 Osób

2 x STAR 15/39
7,8 m²

5 - 8 Osób

Numer zamów. 08P8350 08P8353 08P8356 08P8359

Zakres dostawy

Kolektor	wakum-rurowy	STAR	• Zbiornik	ciepłej	wody	TW	(opcjonalnie)	• Dwururowa	Stacja	solar	STAqua	II	z	regulacją	solar	SystaSolar	Aqua	II	
• Zestaw	rur	falistych	z	2	czujnikami	• Zestaw	łuku	180°	• Zestaw	podłączenia	zbiornika	z	zaworami	przepłukująco-napełniającymi	• Automatyczny	
mieszalnik	ciepłej	wody	• Zestaw	do	montażu	kolektora	• Czujnik	zbiornika	• Zestaw	połączeniowy	• Dokumentacja

AquaPakiet Universal
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Wskazówka

•	 Nie objęte zakresem dostawy, lecz wymagane: Przewody solar SPEED lub Rury faliste solar SPEED
•	 Nie objęty zakresem dostawy: Tuning-Set do wspomagania ogrzewania (opcjonalnie)
•	 Aqua Pakiety Universal do montażu na dachu płaskim lub na ścianie, proszę złożyć zgodnie z zasadą AquaFlex
•	 W przypadku Aqua Pakietów Universal montowanych na dachu skośnym pokrytym rybią łuską lub łupkami oraz blachą falistą lub blachą 

trapezową, należy złożyć również zgodnie z zasadą AquaFlex

AquaPakiety

Osprzęt

Tuning-Set do wspomagania ogrzewania

Zawór przełączający do bezpośredniego ładowania zasilania solar do obiegu grzewczego
Zakres dostawy: Odporny	na	temperatury	zawór	przełącz.	ze	śrubunkami	z	pierścieniami	zaciskowymi	15	mm	• Czujnik	
• Zawór	nadprzepływowy	(przy	kotle	naściennym)	• Podłączenie	bagnetowe	(przy	kotle	stojącym)	z	izolacją	z	EPDM

Kocioł naścienny Kocioł stojący

Numer zamów. 08-8406 08-8407

Wskazówka: Przy Tuning-Set - kocioł naścienny - wewnętrzny zawór 3-drogowy kotła musi się zawsze znajdować na zasilaniu!

AquaPakiety Universal - uniwersalne rozwiązanie dla ciepłej wody użytkowej i wspomagania ogrzewania (opcjonalnie)

AquaPakiety Universal przeznaczone są specjalnie dla gospodarstw jedno- dwurodzinnych od 2 do 8 osób. Umożliwiają one po raz pierwszy 
wykorzystanie energii solar również przy istniejących zbiornikach dotychczas nie nadających się do dozbrojenia konwencjonalną techniką solar. 
Dokładnie dobrane kompletne pakiety wraz ze zbiornikiem przeznaczone są dla nowego budownictwa oraz kompletnej modernizacji. Bezpośrednie 
wspomaganie ogrzewania energią solar możliwe jest poprzez uzupełnienie pakietu bazowego zestawem rozszerzającym i Tuning-Set.

Po raz pierwszy AquaPakiety Universal umożliwiają zastosowanie idealnego nośnika ciepła jakim jest woda w systemach solar. Pomimo to AquaPakiety 
CPC pracują bez obawy przed zamarzaniem. Optymalna funkcja regulacji dostarcza w mroźne noce do rur obiegu solar zawsze tylko tyle ciepła aby 
minimalnym udziałem energii chronić obieg solar przed zamarzaniem. Tutaj szczególnie widoczne są korzyści wynikające z bardzo niskich strat ciepła 
kolektorów STAR również w nocy.

Kolektor wakum-rurowy STAR

•	 Całoroczne wysokie uzyski energii dzięki minimalnym stratom ciepła nawet przy niskich temp. zewnętrznych
•	 Korzystne temperatury ciepłej wody 60 °C* i więcej, również przy zachmurzonym niebie
•	 Dopracowana zasada termosu ze zwierciadłem CPC
•	 Odznaczony symbolem Solar KEYMARK
•	 Z pozytywnymi wynikami testów na gradobicie wg. ISO 9806:2013 (Uderzenie kulami lodu 35 mm i prędkości 100 km/h)
•	 10 lat bezpłatnej wymiany rur przy uszkodzeniach spowodowanych gradobiciem lub mrozem bez winy użytkownika
*   Przy wartości wymaganej c.w.u. 50 °C i różnicy przełączeń 10 K

Zbiornik ciepłej wody TW 300/400/500 (opcjonalnie)

•	 Wysoki komfort ciepłej wody i wysoki pobór szczytowy
•	 Niewielkie straty ciepła dzięki bardzo dobrej, nowoczesnej, przyjaznej dla środowiska izolacji i rezygnacji ze zbędnych podłączeń
•	 Nadaje się również przy twardej wodzie

Dwururowa Stacja solar STAqua II

•	 Małe zapotrzebowanie miejsca poprzez integrację wszystkich komponentów wraz z regulacją solar SystaSolar Aqua II
•	 Minimalny nakład montażowy dzięki kompletnemu okablowaniu wszystkich komponentów
•	 Bezpośrednie podłączenie orurowania solar SPEED do stacji solar
•	 Wysoko wydajna energooszczędna pompa zapewnia minimalne zużycie prądu
•	 Wintegrowana rura wyrzutowa ze śrubunkiem z pierścieniami zacisk.

AquaPakiet Universal
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AquaPakiety
AquaPakiet Universal

Regulacja solar SystaSolar Aqua II z funkcją diagnozowania

•	 Komfortowa nastawa i odczyt temperatur oraz uzysków solar
•	 Prosta i komfortowa obsługa poprzez duży, kolorowy ekran dotykowy
•	 Wskazanie mocy solar, uzysku dziennego i sumarycznego oraz czasu pracy pompy solar
•	 Dokładne określenie uzysków solar dzięki czujnikowi strumienia przepływu
•	 Szybkie i łatwe uruchomienie - regulacja solar określa samoczynnie parametry systemu (wymagany strumień przepływu, długość orurowania w 

obszarze zewnętrznym)
•	 Możliwe połączenie regulacji solar dwużyłowym kablem bus z regulacją ogrzewania SystaComfort II lub SystaCompact II, poprzez to wskazanie 

uzysków solar, temperatury kolektora i zakłócenia systemu solar na panelu obsługi regulacji ogrzewania
•	 Nadzór systemu solar poprzez Web-Portal SystaWeb wzgl. wskazanie uzysków solar za pomocą aplikacji na telefon 

(http://www.paradigma.de/app/) (możliwe tylko w połączeniu z regulacją ogrzewania SystaComfort II / SystaCompact II lub Service-Interface 
SystaService LAN)
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AquaPakiety
AquaPakiety do częściowego ogrzewania

AquaPakiet EXPRESSINO

AquaPakiety EXPRESSINO zostały specjalnie zaprojektowane dla gospodarstw jednorodzinnych 
liczących od 1 do 4 osób i dysponujących niewielką przestrzenią, a nawet jako system grzewczy 
montowany na poddaszu. Wykorzystują energię słoneczną zarówno do podgrzewania wody na 
zasadzie świeżej wody jak i do umiarkowanego wspomagania ogrzewania pomieszczeń. Latem 
istniejący kocioł zostaje znacznie odciążony. W miesiącach przejściowych ogrzewanie pomieszczeń 
mieszkalnych jest wspomagane w umiarkowanym stopniu energią słoneczną. Nawet w środku 
zimy znaczna część ciepłej wody jest podgrzewana energią słoneczną.

AquaPakiet EXPRESSO

AquaPakiety EXPRESSO powstały z myślą o bardziej wymagającym kliencie końcowym. Stanowią 
doskonałe rozwiązanie do ogrzewania wody na zasadzie przepływowej oraz częściowego 
ogrzewania słonecznego, najczęściej na zasadzie buforu. Kolektor próżniowy CPC STAR oferuje 
wysoką wydajność za rozsądną cenę. Zasobnik świeżej wody Aqua EXPRESSO umożliwia wysokie 
pokrycie energią słoneczną dzięki dużej pojemności magazynowej i niskim stratom ciepła.

AquaPakiety EXPRESSO, działające na zasadzie buforu, wymagają regulacji ogrzewania Paradigma 
SystaComfort II dla jednego lub dwóch mieszanych obiegów grzewczych. W przypadku braku 
kotła Paradigma z regulacją ogrzewania, można stosować regulację jako rozwiązanie naścienne 
z panelem obsługi. Regulacja naścienna może być stosowana zarówno z kotłami Paradigma bez 
regulacji, jak i z kotłami innych firm (jednostopniowe kotły olejowe i gazowe).

Jako inwestycja na przyszłość, AquaPakiety EXPRESSO umożliwiają zauważalne oszczędności w 
kosztach ogrzewania. Wysoki stopień pokrycia energią słoneczną jest osiągany bez problemów 
związanych ze stagnacją, znanych z konwencjonalnych systemów solarnych.

AquaPakiet PLASMA

AquaPakiety PLASMA powstały z myślą o bardzo wymagającym kliencie 
końcowym. Stanowią doskonałe rozwiązanie do podgrzewania wody na zasadzie 
przepływowej oraz częściowego ogrzewania słonecznego na zasadzie buforu. 
Kolektor rurowy CPC AQUA PLASMA jest uważany za jeden z najlepszych na świecie. Zasobnik 
świeżej wody Aqua EXPRESSO umożliwia wysokie pokrycie energią słoneczną dzięki dużej 
pojemności magazynowej i niskim stratom ciepła.

Aqua Pakiety PLASMA można łączyć z regulacją  Paradigma SystaComfort II i zasilać jeden lub dwa 
mieszane obiegi grzewcze. W przypadku braku kotła Paradigma z regulacją ogrzewania, można 
stosować regulację jako rozwiązanie naścienne z panelem obsługi. Regulacja naścienna może być 
stosowana zarówno z kotłami Paradigma bez regulacji, jak i z kotłami innych firm (jednostopniowe 
kotły olejowe i gazowe).

Jako inwestycja na przyszłość, AquaPakiety PLASMA umożliwiają znaczne oszczędności w kosztach 
ogrzewania. Wysoki stopień pokrycia energią słoneczną jest osiągany bez problemów związanych 
ze stagnacją, znanych z konwencjonalnych systemów solarnych.

AquaPakiet PS2Plus FST

Gdy potencjalny klient przekona się do koncepcji systemów AquaSolar i będzie miał wystarczająco 
dużo miejsca w piwnicy, może chcieć czegoś więcej niż słonecznego podgrzewania wody, czy 
umiarkowanego wsparcia ogrzewania pomieszczeń. W takich przypadkach firma Paradigma 
zaprojektowała AquaPakiety PS2Plus FST do częściowego słonecznego ogrzewania. Dzięki 
zdefiniowanym wielkościom magazynowania wynoszącym około 60 do 80 l na m² zainstalowanej 
powierzchni kolektorów, dostępna jest już znaczna pojemność buforowa do pośredniego 
magazynowania ciepła słonecznego. 

Zestawy AquaPakiety PS2Plus FST są przeznaczone do uniwersalnego zastosowania w 
systemach grzewczych z istniejącymi sterownikami do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody 
i sterowania kotłem. Są one integrowane głównie z systemem grzewczym zgodnie z zasadą 
podnoszenia powrotu energią słoneczną. Ta zasada umożliwia prostą integrację hydrauliczną z 
istniejącymi systemami grzewczymi z mieszanym obiegiem grzewczym. Ciepła woda użytkowa 
jest przygotowywana zgodnie z zasadą świeżej wody za pomocą sterowanej termostatem stacji 
świeżej wody. 

Aby zapewnić rozsądne koszty inwestycyjne, AquaPakiety PS2Plus FST umożliwia zauważalną 
redukcję kosztów ogrzewania. Osiąga się znaczne uzyski słoneczne bez problemów związanych 
ze stagnacją, znanych z konwencjonalnych systemów słonecznych.
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AquaPakiety

AquaPakiet EXPRESSINO

Z zbiornikiem EXPRESSINO 300 (1 – 4 Osoby)

Na dachu skośnym

1 x STAR 19/33
3,3 m²

EXPRESSINO 300
1 – 3 Osoby

1 x STAR 15/39
3,9 m²

EXPRESSINO 300
2 – 3 Osoby

1 x STAR 19/49
4,9 m²

EXPRESSINO 300
3 – 4 Osoby

Numer zamów. 08P8374 08P8375 08P8376

Krótki opis

•	 System AquaSolar do solarnego przygotowania ciepłej wody i wspomagania ogrzewania
•	 Oszczędność miejsca w małych domach jednorodzinnych (Centrala dachowa)
•	 Idealny niezniszczalny nośnik ciepła, woda
•	 Dla średniego stopnia pokrycia i oszczędności konwencjonalnych nośników energii

Zalety i korzyści

•	 Wysoka elastyczność w połączeniu z ogrzewaniem poprzez podnoszenie układem solar temperatury powrotu (z istniejącą regulacją ogrzewania) 
lub z zasadą bufora (z regulacją ogrzewania SystaComfort II)

•	 Idealne wykorzystanie umiarkowanej pojemności w połączeniu z niewielkimi stratami ciepła
•	 Zaawansowana koncepcja sterowania zapewniająca szybkie uruchamianie, niezawodne działanie i najwyższą wydajność układu solar
•	 Maksymalne bezpieczeństwo dzięki stałej samokontroli i zaawansowanej diagnostyce usterek
•	 Dokładne określanie wydajności, wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i niskie koszty utrzymania dzięki wodzie jako idealnego nośnika ciepła
•	 Krótki czas montażu, ponieważ stacja „świeżej wody“ i stacja solar montowane są bezpośrednio na zbiorniku
•	 Dokładne określenie uzysków, wysokie bezpieczeństwo pracy i mały nakład serwisowy dzięki zastosowaniu wody jako nośnika ciepła

Cechy charakterystyczne

•	 Solarne przygotowanie ciepłej wody i częściowe ogrzewanie przy małym i średnim zapotrzebowaniu 
•	 Obszerna paleta powierzchni kolektorów przy stałej wielkości zbiornika
•	 System solar z kolektorami wakum-rurowymi STAR i zbiornikiem „świeżej wody“ EXPRESSINO
•	 Integracja z istniejącymi systemami grzewczymi z nowym lub już istniejącym sterowaniem ogrzewaniem
•	 Przyszłościowa inwestycja znacznie oszczędzająca koszty energii
•	 Średni solarny stopień pokrycia bez problematyki stagnacji
•	 Dobry komfort ciepłej wody i wystarczający pobór ciepłej wody do 25 l./min.

Zakres dostawy

Kolektor	wakum-rurowy	STAR	• Zbiornik	kompaktowy	EXPRESSINO	• Jednorurowa	Stacja	solar	STAqua	mono	do	montażu	na	zbiorniku		z	regulacją	solar	
SystaSolar	Aqua	II	• Zestaw	rur	falistych	z	2	czujnikami	• Zestaw	łuku	180°	• Zestaw	podłączenia	zbiornika	z	zaworami	przepłukująco-napełniającymi	
• Stacja	„świeżej		wody“	FST-25	do	montażu	na	zbiorniku	• Zestaw	do	montażu	kolektora	• Czujnik	zbiornika	• Osprzęt	montażowy• Dokumentacja

AquaPakiety do częściowego ogrzewania
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AquaPakiety

Wskazówka

•	 Nie objęte zakresem dostawy, lecz wymagane: Przewody solar SPEED lub Rury faliste solar SPEED
•	 Nie obejmuje dostawy: regulator ogrzewania SystaComfort II 
•	 Aqua Pakiety EXPRESSINO do montażu na dachu płaskim lub na ścianie, proszę złożyć zgodnie z zasadą AquaFlex
•	 W przypadku Aqua Pakietów EXPRESSINO montowanych na dachu skośnym pokrytym rybią łuską lub łupkami oraz blachą falistą lub blachą 

trapezową, należy złożyć również zgodnie z zasadą AquaFlex

AquaPakiety EXPRESSINO to rozwiązanie oszczędzające miejsce dla umiarkowanego zapotrzebowania na energię

Pakiety EXPRESSINO Aqua zostały specjalnie zaprojektowane dla gospodarstw domowych jednorodzinnych od 1 do 4 osób i niewielkiej ilości miejsca, 
mogą być montowane jako dachowe centrale grzewcze. Wykorzystują one energię słoneczną zarówno do przygotowania ciepłej wody zgodnie  
z zasadą „świeżej wody“, jak i do umiarkowanego wspomagania ogrzewania pomieszczeń. Latem istniejący kocioł jest prawie całkowicie odciążony. 
W miesiącach przejściowych ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych jest obsługiwane w umiarkowanych ilościach energią solar. Nawet w środku 
zimy znaczna część ciepłej wody jest nadal podgrzewana przez energię słoneczną. Wysoce wydajny kolektor próżniowy STAR ładuje tylko powyżej  
60 °C * gorącą wodę do kompaktowego magazynu EXPRESSINO i działa (prawie) jak kocioł.

Pakiety Aqua EXPRESSINO umożliwiają wykorzystanie wody jako idealnego nośnika ciepła w systemach solarnych. Niemniej jednak Pakiety Aqua 
EXPRESSINO są zabezpieczone przed mrozem: optymalna funkcja sterowania zawsze zapewnia wystarczającą ilość ciepła w sieci solarnej podczas 
mroźnych nocy, aby niezawodnie zapobiec zamarzaniu przy niewielkiej ilości energii. Dzięki temu wyjątkowo niskie straty ciepła kolektorów 
próżniowych STAR opłacają się nawet w nocy.

*przy nastawie ciepłej wody 50 ° C i różnicą przełączania 10 K

Zbiornik kompaktowy EXPRESSINO

•	 Zbiornik kompaktowy do zastosowania w przypadku ograniczonej powierzchni
•	 Do przechowywania ciepła do ciepłej wody użytkowej i ogrzewania
•	 Przygotowanie ciepłej wody z wykorzystaniem stacji „świeżej wody“
•	 Idealny do zastosowania w systemach z dachową centralą grzewczą
•	 Średnia pojemność magazynowania 286 l
•	 Niewielkie wymiary do wniesienia i ustawiania oraz niska masa własna
•	 Może być stosowany jako sprzęgło hydrauliczne
•	 Instalacja stacji solar i „świeżej wody“ bezpośrednio na zbiorniku
•	 Izolacja z twardej pianki PU, nieusuwalna

Kolektor wakum-rurowy STAR

•	 Całoroczne wysokie uzyski energii dzięki minimalnym stratom ciepła nawet przy niskich temp. zewnętrznych
•	 Korzystne temperatury ciepłej wody 60 °C* i więcej, również przy zachmurzonym niebie
•	 Dopracowana zasada termosu ze zwierciadłem CPC
•	 Odznaczony symbolem Solar KEYMARK
•	 Z pozytywnymi wynikami testów na gradobicie wg. ISO 9806:2013 (Uderzenie kulami lodu 35 mm i prędkości 100 km/h)
•	 10 lat bezpłatnej wymiany rur przy uszkodzeniach spowodowanych gradobiciem lub mrozem bez winy użytkownika
*   Przy wartości wymaganej c.w.u. 50 °C i różnicy przełączeń 10 K

Jednorurowa stacja solar STAqua mono z regulacją

•	 Niewielkie zapotrzebowanie miejsca dzięki wintegrowaniu wymaganych komponentów wraz z regulacją solar SystaSolar Aqua II
•	 Niewielki nakład montażowy dzięki kompletnemu okablowaniu wszystkich komponentów
•	 Energooszczędna pompa o dużych osiągach dla zminimalizowania zużycia prądu
•	 Dwudrogowy zawór strefowy w celu efektywnego wyeliminowania błędnej cyrkulacji i strat ciepła
•	 Małe straty ciepła dzięki zastosowaniu kompaktowych łupin izolacji cieplnej z Polipropylenu (EPP)

Regulacja solar SystaSolar Aqua II z funkcją diagnozowania

•	 Komfortowa nastawa i odczyt temperatur oraz uzysków solar
•	 Prosta i komfortowa obsługa poprzez duży, kolorowy ekran dotykowy
•	 Wskazanie mocy solar, uzysku dziennego i sumarycznego oraz czasu pracy pompy solar
•	 Dokładne określenie uzysków solar dzięki czujnikowi strumienia przepływu
•	 Szybkie i łatwe uruchomienie - regulacja solar określa samoczynnie parametry systemu (wymagany strumień przepływu, długość orurowania w 

obszarze zewnętrznym)
•	 Możliwe połączenie regulacji solar dwużyłowym kablem bus z regulacją ogrzewania SystaComfort II lub SystaCompact II, poprzez to wskazanie 

uzysków solar, temperatury kolektora i zakłócenia systemu solar na panelu obsługi regulacji ogrzewania
•	 Nadzór systemu solar poprzez Web-Portal SystaWeb wzgl. wskazanie uzysków solar za pomocą aplikacji na telefon  

(http://www.paradigma.de/app/) (możliwe tylko w połączeniu z regulacją ogrzewania SystaComfort II / SystaCompact II lub Service-Interface 
SystaService LAN)

AquaPakiety do częściowego ogrzewania
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AquaPakiety

AquaPakiet PS2Plus FST

Krótki opis

•	 System AquaSolar do solarnego przygotowania ciepłej wody i częściowego ogrzewania
•	 Do efektywnego zastosowania w małych i dużych domach jednorodzinnych
•	 Idealny niezniszczalny nośnik ciepła, woda
•	 Dla wysokiego stopnia pokrycia i znaczącej oszczędności konwencjonalnych nośników energii

Zalety i korzyści

•	 Wysoka elastyczność w połączeniu z ogrzewaniem poprzez podnoszenie układem solar temperatury powrotu (z istniejącą regulacją ogrzewania) 
lub z zasadą bufora (z regulacją ogrzewania SystaComfort II)

•	 Idealne wykorzystanie umiarkowanej pojemności w połączeniu z niewielkimi stratami ciepła
•	 Zaawansowana koncepcja sterowania zapewniająca szybkie uruchamianie, niezawodne działanie i najwyższą wydajność układu solar
•	 Maksymalne bezpieczeństwo dzięki stałej samokontroli i zaawansowanej diagnostyce usterek
•	 Dokładne określanie wydajności, wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i niskie koszty utrzymania dzięki wodzie jako idealnego nośnika ciepła

Cechy charakterystyczne

•	 Solarne przygotowanie ciepłej wody i częściowe ogrzewanie przy małym i średnim zapotrzebowaniu
•	 Obszerna paleta powierzchni kolektorów i wielkości zbiorników
•	 Wysokowydajny system solar z kolektorami wakum-rurowymi STAR i zbiornikiem „świeżej wody“ PS2Plus FST
•	 Integracja z istniejącymi systemami grzewczymi z nowym lub już istniejącym sterowaniem ogrzewaniem
•	 Przyszłościowa inwestycja znacznie oszczędzająca koszty energii
•	 Wysoki solarny stopień pokrycia bez problematyki stagnacji
•	 Dobry komfort ciepłej wody i wystarczający pobór ciepłej wody do 25 l./min..

Z zbiornikiem PS2Plus FST (2 – 5 Osób)

Na dachu skośnym

2 x STAR 15/39
7,9 m²

PS2Plus FST 500
2 – 4 Osób

2 x STAR 15/39
7,9 m²

PS2Plus FST 800
2 – 4 Osób

2 x STAR 19/49
9,8 m²

PS2Plus FST 800
4 – 5 Osób

2 x STAR 19/49
9,8 m²

PS2Plus FST 1000
4 – 5 Osób

Numer zamów. 08P8377 08P8378 08P8379 08P8380

Zakres dostawy

Kolektor	wakum-rurowy	 STAR	•  Zbiornik	 „świeżej	wody“	 PS2Plus	 FST	• Dwururowa	Stacja	 solar	 STAqua	 II	 z	 regulacją	 solar	 SystaSolar	Aqua	 II	
• Zestaw	rur	falistych	z	2	czujnikami	• Zestaw	łuku	180°	• Zestaw	podłączenia	zbiornika	z	zaworami	przepłukująco-napełniającymi	• Stacja	„świeżej		
wody“	 FST-25	 do	montażu	 na	 zbiorniku	 •  Zestaw	 do	montażu	 kolektora	 •  Czujnik	 zbiornika	 •  Zestaw	 przyłączeniowy	 •	Osprzęt	montażowy	
• Dokumentacja

AquaPakiety do częściowego ogrzewania
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AquaPakiety

Wskazówka

•	 Nie objęte zakresem dostawy, lecz wymagane: Przewody solar SPEED lub Rury faliste solar SPEED
•	 Nie obejmuje dostawy: regulator ogrzewania SystaComfort II
•	 Aqua Pakiety PS2Plus FST do montażu na dachu płaskim lub na ścianie, proszę złożyć zgodnie z zasadą AquaFlex
•	 W przypadku Aqua Pakietów PS2Plus FST montowanych na dachu skośnym pokrytym rybią łuską lub łupkami oraz blachą falistą lub blachą 

trapezową, należy złożyć również zgodnie z zasadą AquaFlex

Aqua Pakiety PS2Plus FST to sprytne rozwiązanie do częściowego ogrzewania 

Pakiety PS2Plus FST Aqua zostały specjalnie zaprojektowane dla jedno- i dwurodzinnych gospodarstw domowych od 2 do 5 osób i wykorzystują 
energię słoneczną do przygotowania ciepłej wody zgodnie z zasadą świeżej wody oraz do ogrzewania pomieszczeń. Latem istniejący kocioł jest prawie 
całkowicie odciążony. W miesiącach przejściowych ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych jest realizowane przez energią solar. Nawet w środku 
zimy znaczna część ciepłej wody jest nadal podgrzewana przez energię słoneczną. Wysoce wydajny kolektor próżniowy STAR ładuje tylko powyżej  
60 °C * gorącą wodę do zbiornika „świeżej wody: PS2Plus PST i działa (prawie) jak kocioł.

Pakiety Aqua PS2Plus FST umożliwiają wykorzystanie wody jako idealnego nośnika ciepła w systemach solarnych. Niemniej jednak Pakiety Aqua 
PS2Plus FST są zabezpieczone przed mrozem: optymalna funkcja sterowania zawsze zapewnia wystarczającą ilość ciepła w sieci solarnej podczas 
mroźnych nocy, aby niezawodnie zapobiec zamarzaniu przy niewielkiej ilości energii. Dzięki temu wyjątkowo niskie straty ciepła kolektorów 
próżniowych STAR opłacają się nawet w nocy.

*przy nastawie ciepłej wody 50 ° C i różnicą przełączania 10 K

Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST

•	 Zbiornik buforowy ogrzewania o niskich stratach do magazynowania ciepła dla ogrzewania i ciepłej wody.
•	 Podgrzew wody użytkowej ze stacją „świeżej wody“ FST-25 zamontowaną bezpośrednio na zbiorniku
•	 Natychmiast dostępna, higienicznie podgrzewana ciepła woda dzięki zasadzie ciągłego przepływu
•	 Dobry komfort ciepłej wody i dobra wydajność poboru ciepłej wody
•	 Dodatkowe przyłącza dla efektywnego wykorzystania techniki kondensacyjnej

Kolektor wakum-rurowy STAR

•	 Całoroczne wysokie uzyski energii dzięki minimalnym stratom ciepła nawet przy niskich temp. zewnętrznych
•	 Korzystne temperatury ciepłej wody 60 °C* i więcej, również przy zachmurzonym niebie
•	 Dopracowana zasada termosu ze zwierciadłem CPC
•	 Odznaczony symbolem Solar KEYMARK
•	 Z pozytywnymi wynikami testów na gradobicie wg. ISO 9806:2013 (Uderzenie kulami lodu 35 mm i prędkości 100 km/h)
•	 10 lat bezpłatnej wymiany rur przy uszkodzeniach spowodowanych gradobiciem lub mrozem bez winy użytkownika
*   Przy wartości wymaganej c.w.u. 50 °C i różnicy przełączeń 10 K

Dwururowa Stacja solar STAqua II

•	 Małe zapotrzebowanie miejsca poprzez integrację wszystkich komponentów wraz z regulacją solar SystaSolar Aqua II
•	 Minimalny nakład montażowy dzięki kompletnemu okablowaniu wszystkich komponentów
•	 Bezpośrednie podłączenie orurowania solar SPEED do stacji solar
•	 Wysoko wydajna energooszczędna pompa zapewnia minimalne zużycie prądu
•	 Wintegrowana rura wyrzutowa ze śrubunkiem z pierścieniami zacisk.

Regulacja solar SystaSolar Aqua II z funkcją diagnozowania

•	 Komfortowa nastawa i odczyt temperatur oraz uzysków solar
•	 Prosta i komfortowa obsługa poprzez duży, kolorowy ekran dotykowy
•	 Wskazanie mocy solar, uzysku dziennego i sumarycznego oraz czasu pracy pompy solar
•	 Dokładne określenie uzysków solar dzięki czujnikowi strumienia przepływu
•	 Szybkie i proste uruchomienie  – Regulacja solar samoczynnie określa parametry systemu (wymagany strumień przepływu, długość rur w obszarze 

zewnętrznym)
•	 Możliwe połączenie regulacji solar dwużyłowym kablem bus z regulacją ogrzewania SystaComfort II lub SystaCompact II, poprzez to wskazanie 

uzysków solar, temperatury kolektora i zakłócenia systemu solar na panelu obsługi regulacji ogrzewania
•	 Nadzór systemu solar poprzez Web-Portal SystaWeb wzgl. wskazanie uzysków solar za pomocą aplikacji na telefon  

(http://www.paradigma.de/app/) (możliwe tylko w połączeniu z regulacją ogrzewania SystaComfort II / SystaCompact II lub Service-Interface 
SystaService LAN)

AquaPakiety do częściowego ogrzewania
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AquaPakiet EXPRESSO STAR

Krótki opis

•	 System AquaSolar do solarnego przygotowania ciepłej wody i częściowego ogrzewania
•	 Do efektywnego zastosowania w domach jedno- dwu- i wielorodzinnych
•	 Idealny niezniszczalny nośnik ciepła, woda
•	 Dla wysokiego stopnia pokrycia i znaczącej oszczędności konwencjonalnych nośników energii

Zalety i korzyści

•	 Wielostronne zastosowanie dzięki małemu zapotrzebowania miejsca zabudowy w piwnicy i na dachu
•	 Szybki montaż i instalacja poprzez perfekcyjne dopasowanie do siebie poszczególnych komponentów i jasnej definicji przyłączy
•	 Dojrzała koncepcja regulacji dla szybkiego uruchomienia, niezawodne funkcjonowanie i najwyższe uzyski solar
•	 Wysokie bezpieczeństwo poprzez permanentną samokontrolę i szeroką zdolność diagnozowania zakłóceń
•	 Dokładne określenie uzysków, wysokie bezpieczeństwo pracy i mały nakład serwisowy dzięki zastosowaniu wody jako nośnika ciepła

Cechy charakterystyczne

•	 Solarne przygotowanie ciepłej wody i częściowe ogrzewanie przy małym, średnim i wysokim zapotrzebowaniu 
•	 Obszerna paleta powierzchni kolektorów i wielkości zbiorników
•	 Wysokowydajny system solar z kolektorami wakum-rurowymi STAR i zbiornikiem „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III
•	 Bezproblemowe przetrwanie pochmurnych dni dzięki zbiornikom wielodniowym
•	 Przyszłościowa inwestycja znacznie oszczędzająca koszty energii
•	 Wysoki solarny stopień pokrycia bez problematyki stagnacji
•	 Bezprzykładny komfort ciepłej wody odnośnie wielkości poboru, ilości poboru i higieny
•	 Szczytowy pobór ciepłej wody do 35 l/min.
•	 Równoległy pobór w 3 punktach poboru (wanna, prysznic, umywalka)

Ze zbiornikiem EXPRESSO (2 - 8 Osób)

Na dachu skośnym

2 x STAR 15/39
7,8 m²

EXPRESSO 650
2 - 4 Osoby

2 x STAR 19/49
9,8 m²

EXPRESSO 800
4 - 5 Osób

3 x STAR 15/39
11,7 m²

EXPRESSO 800
5 - 6 Osób

3 x STAR 19/49
14,7 m²

EXPRESSO 1000
6 - 8 Osób

Numer zamów. 08P8786 08P8789 08P8792 08P8795

Zakres dostawy

Kolektor	wakum-rurowy	STAR	• Zbiornik	„świeżej	wody“	Aqua	EXPRESSO	III	• Dwururowa	Stacja	solar	STAqua	II	z	regulacją	solar	SystaSolar	Aqua	
II	• Zestaw	rur	 falistych	z	2	czujnikami	• Zestaw	 łuku	180°	• Zestaw	podłączenia	zbiornika	z	zaworami	przepłukująco-napełniającymi	• Zestaw	
montażowy	kolektora	• Czujnik	zbiornika	• Zestaw	połączeniowy	• Dokumentacja

Wskazówka

•	 Nie objęte zakresem dostawy, lecz wymagane: Przewody solar SPEED lub Rury faliste solar SPEED
•	 Nie objęta zakresem dostawy: Regulacja ogrzewania SystaComfort II
•	 Aqua Pakiety EXPRESSO do montażu na dachu płaskim lub na ścianie, proszę zmontować się zgodnie z zasadą AquaFlex
•	 W przypadku Aqua Pakietów EXPRESSO montowanych na dachu skośnym pokrytym rybią łuską lub łupkami oraz blachą falistą lub blachą 

trapezową, należy złożyć również zgodnie z zasadą AquaFlex

AquaPakiety
AquaPakiety do częściowego ogrzewania
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AquaPakiety EXPRESSO STAR - innowacja w technice przygotowania c.w.u. i częściowego ogrzewania

AquaPakiety EXPRESSO STAR stawiają w cieniu wszystko dotychczas znane w technice solar dla c.w.u. i częściowego ogrzewania - większy komfort 
ciepłej wody i większe bezpieczeństwo funkcjonowania. We współpracy z kolektorami wakum-rurowymi STAR, zbiornik „świeżej wody“ Aqua 
EXPRESSO III w każdej porze roku ładowany jest idealnie warstwowo. Czasowo nie wykorzystywany nadmiar ciepła magazynowany jest przez 
dłuższy czas jako zapas w odpowiednio dużym dobranym zbiorniku z super izolacją. Wintegrowana w izolację zbiornika stacja „świeżej wody“ 
umożliwia pobór ciepłej wody równocześnie w trzech punktach poboru (np. prysznic, wanna, umywalka) i to całkowicie bez uciążliwych wahań 
temperatury ciepłej wody. Tak jak w pozostałych AquaPakietach również w AquaPakietach EXPRESSO nośnikiem ciepła w obiegu solar jest woda a 
pomimo tego są one pewnie chronione przed zamarzaniem. Zwłaszcza wtedy, gdy wymagany jest wysoki stopień pokrycia i występują częste okresy 
przestoju systemu solar uwidacznia się przewaga odporności na wysokie temperatury wody jako nośnika ciepła nad kosztownymi mieszankami 
glikolowymi, które muszą być często wymieniane podnosząc znacznie koszty eksploatacji systemu. Wymiana wody w obiegu odpada zupełnie.

Kolektor wakum-rurowy STAR

•	 Całoroczne wysokie uzyski energii dzięki minimalnym stratom ciepła nawet przy niskich temp. zewnętrznych
•	 Korzystne temperatury ciepłej wody 60 °C* i więcej, również przy zachmurzonym niebie
•	 Dopracowana zasada termosu ze zwierciadłem CPC
•	 Odznaczony symbolem Solar KEYMARK
•	 Z pozytywnymi wynikami testów na gradobicie wg. ISO 9806:2013 (Uderzenie kulami lodu 35 mm i prędkości 100 km/h)
•	 10 lat bezpłatnej wymiany rur przy uszkodzeniach spowodowanych gradobiciem lub mrozem bez winy użytkownika
*   Przy wartości wymaganej c.w.u. 50 °C i różnicy przełączeń 10 K

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III

•	 Higienicznie podgrzana „świeża woda“ (c.w.u.) na zasadzie przepływu
•	 Natychmiastowa dyspozycyjność ciepłej wody
•	 Szczytowy pobór ciepłej wody użytkowej do 35 l/min
•	 Gotowe rozwiązanie - prosty montaż i niskie koszty
•	 Zoptymalizowana koncepcja izolacji cieplnej i zasyfonowania przyłączy zbiornika
•	 Przy twardej wodzie - Proste i łatwe odkamienianie
•	 Stacja „świeżej wody“ wintegrowana w izolację zbiornika
•	 Opatentowane ładowanie warstwowe bez mechaniki
•	 Przygotowany do zastosowania konwencjonalnej grzałki elektrycznej
•	 Wintegrowane akustyczne ostrzeganie i funkcje diagnozowania
•	 Oddzielne nastawy temperatury wymaganej i odczyty ilości energii dla ciepłej wody i cyrkulacji

Dwururowa Stacja solar STAqua II

•	 Małe zapotrzebowanie miejsca poprzez integrację wszystkich komponentów wraz z regulacją solar SystaSolar Aqua II
•	 Minimalny nakład montażowy dzięki kompletnemu okablowaniu wszystkich komponentów
•	 Bezpośrednie podłączenie orurowania solar SPEED do stacji solar
•	 Wysoko wydajna energooszczędna pompa zapewnia minimalne zużycie prądu
•	 Wintegrowana rura wyrzutowa ze śrubunkiem z pierścieniami zacisk.

Regulacja solar SystaSolar Aqua II z funkcją diagnozowania

•	 Komfortowa nastawa i odczyt temperatur oraz uzysków solar
•	 Prosta i komfortowa obsługa poprzez duży, kolorowy ekran dotykowy
•	 Wskazanie mocy solar, uzysku dziennego i sumarycznego oraz czasu pracy pompy solar
•	 Dokładne określenie uzysków solar dzięki czujnikowi strumienia przepływu
•	 Szybkie i proste uruchomienie  – Regulacja solar samoczynnie określa parametry systemu (wymagany strumień przepływu, długość rur w obszarze 

zewnętrznym)
•	 Możliwe połączenie regulacji solar dwużyłowym kablem bus z regulacją ogrzewania SystaComfort II lub SystaCompact II, poprzez to wskazanie 

uzysków solar, temperatury kolektora i zakłócenia systemu solar na panelu obsługi regulacji ogrzewania
•	 Nadzór systemu solar poprzez Web-Portal SystaWeb wzgl. wskazanie uzysków solar za pomocą Paradigma iPhone App  

(http://www.paradigma.de/app/) (możliwe tylko w połączeniu z regulacją ogrzewania SystaComfort II / SystaCompact II lub Service-Interface 
SystaService LAN)

AquaPakiety
AquaPakiety do częściowego ogrzewania
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AquaPakiet EXPRESSO PLASMA

Krótki opis

•	 System AquaSolar do solarnego przygotowania ciepłej wody i częściowego ogrzewania
•	 Do efektywnego zastosowania w domach jedno- dwu- i wielorodzinnych
•	 Idealny niezniszczalny nośnik ciepła, woda
•	 Dla wysokiego stopnia pokrycia i znaczącej oszczędności konwencjonalnych nośników energii

Zalety i korzyści

•	 Różnorodność umiejscowienia dzięki małemu zapotrzebowaniu miejsca zabudowy w piwnicy i na dachu
•	 Szybki montaż i instalacja poprzez perfekcyjne dopasowanie do siebie poszczególnych komponentów i jasnej definicji przyłączy
•	 Dojrzała koncepcja regulacji dla szybkiego uruchomienia, niezawodne funkcjonowanie i najwyższe uzyski solar
•	 Wysokie bezpieczeństwo poprzez permanentną samokontrolę i szeroką zdolność diagnozowania zakłóceń
•	 Dokładne określenie uzysków, wysokie bezpieczeństwo pracy i mały nakład serwisowy dzięki zastosowaniu wody jako nośnika ciepła

Cechy charakterystyczne

•	 Solarne przygotowanie ciepłej wody i częściowe ogrzewanie przy małym, średnim i wysokim zapotrzebowaniu 
•	 Obszerna paleta powierzchni kolektorów i wielkości zbiorników
•	 Wysokowydajny system solar z wysoko wydajnymi kolektorami AQUA PLASMA i zbiornikiem „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III
•	 Bezproblemowe przetrwanie pochmurnych dni dzięki zbiornikom wielodniowym
•	 Przyszłościowa inwestycja znacznie oszczędzająca koszty energii
•	 Wysoki solarny stopień pokrycia bez problematyki stagnacji
•	 Bezprzykładny komfort ciepłej wody odnośnie wielkości poboru, ilości poboru i higieny
•	 Szczytowy pobór ciepłej wody do 35 l/min.
•	 Równoległy pobór w max. 3 punktach poboru (wanna, prysznic,   umywalka)

Ze zbiornikiem EXPRESSO (2 - 9 Osób)

Na dachu skośnym

2 x PLASMA 15/40
8,0 m²

EXPRESSO 650
2 - 5 Osób

2 x PLASMA 19/50
10 m²

EXPRESSO 800
4 - 6 Osób

3 x PLASMA 15/40
12 m²

EXPRESSO 800
5 - 7 Osób

3 x PLASMA 19/50
15 m²

EXPRESSO 1000
6 - 9 Osób

Numer zamów. 08P8937 08P8940 08P8943 08P8946

Zakres dostawy

Kolektor	wakum-rurowy	AQUA	PLASMA	• Zbiornik	„świeżej	wody“	Aqua	EXPRESSO	III	• Dwururowa	Stacja	solar	STAqua	II	z	regulacją	solar	SystaSolar	
Aqua	II	• Zestaw	rur	falistych	z	2	czujnikami	• Zestaw	łuku	180°	• Zestaw	podłączenia	zbiornika	z	zaworami	przepłukująco-	napełniającymi	• Zestaw	
montażowy	kolektora	• Czujnik	zbiornika	• Zestaw	połączeniowy	• Dokumentacja

Wskazówka

•	 Nie objęte zakresem dostawy, lecz wymagane: Przewody solar SPEED lub Rury faliste solar SPEED
•	 Nie objęta zakresem dostawy: Regulacja ogrzewania SystaComfort II
•	 Aqua Pakiety EXPRESSO do montażu na dachu płaskim lub na ścianie, proszę zmontować się zgodnie z zasadą AquaFlex
•	 W przypadku Aqua Pakietów EXPRESSO montowanych na dachu skośnym pokrytym rybią łuską lub łupkami oraz blachą falistą lub blachą 

trapezową, należy złożyć również zgodnie z zasadą AquaFlex

AquaPakiety
AquaPakiety do częściowego ogrzewania
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AquaPakiety EXPRESSO PLASMA są szczytem techniki systemu do przygotowania ciepłej wody i częściowego ogrzewania

AquaPakiety EXPRESSO PLASMA stawiają w cieniu wszystko dotychczas znane w technice solar dla c.w.u. i częściowego ogrzewania - większy 
komfort ciepłej wody i większe bezpieczeństwo funkcjonowania. We współpracy z kolektorami wakum-rurowymi AQUA PLASMA, zbiornik „świeżej 
wody“ Aqua EXPRESSO III w każdej porze roku ładowany jest idealnie warstwowo. Czasowo nie wykorzystywany nadmiar ciepła magazynowany jest 
przez dłuższy czas jako zapas w odpowiednio dużym dobranym zbiorniku z super izolacją. Wintegrowana w izolację zbiornika stacja „świeżej wody“ 
umożliwia pobór ciepłej wody równocześnie w trzech punktach poboru (np. prysznic, wanna, umywalka) i to całkowicie bez uciążliwych wahań 
temperatury ciepłej wody. Tak jak w pozostałych AquaPakietach również w AquaPakietach PLASMA nośnikiem ciepła w obiegu solar jest woda a 
pomimo tego są one pewnie chronione przed zamarzaniem. Zwłaszcza wtedy, gdy wymagany jest wysoki stopień pokrycia i występują częste okresy 
przestoju systemu solar uwidacznia się przewaga odporności na wysokie temperatury wody jako nośnika ciepła nad kosztownymi mieszankami 
glikolowymi, które muszą być często wymieniane podnosząc znacznie koszty eksploatacji systemu. Wymiana wody w obiegu odpada zupełnie.

Kolektor wakum-rurowy AQUA PLASMA

•	 Pierwszy w świecie kolektor, który może pracować wyłącznie w AquaSystemach*
•	 Najwyższe uzyski energii przy najmniejszym zapotrzebowaniu powierzchni i minimalnym udziale materiałowym
•	 Maksymalna oszczędność kopalnych nośników energii przy częściowym ogrzewaniu
•	 Energetycznie optymalne wykorzystanie ograniczonej powierzchni dachów
•	 Opatentowana technologia pokrycia Plasma
•	 Maksymalne wartości transmisji wakum-rur poprzez pokrycie antyrefleksyjne z SiOx
•	 Maksymalne wartości refleksyjne zwierciadła
•	 Bezproblemowo wysokie temperatury docelowe również przy niewielkim napromieniowaniu, osiągane szybko z wysokim stopniem sprawności

* Ze względu na wysokie osiągi, inne nośniki ciepła niż woda zostaną zniszczone!

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III

•	 Higienicznie podgrzana „świeża woda“ (c.w.u.) na zasadzie przepływu
•	 Natychmiastowa dyspozycyjność ciepłej wody
•	 Szczytowy pobór ciepłej wody użytkowej do 35 l/min
•	 Gotowe rozwiązanie - prosty montaż i niskie koszty
•	 Zoptymalizowana koncepcja izolacji cieplnej i zasyfonowaniami przyłączy zbiornika
•	 Przy twardej wodzie - Proste i łatwe odkamienianie
•	 Stacja „świeżej wody“ wintegrowana w izolację zbiornika
•	 Opatentowane ładowanie warstwowe bez mechaniki
•	 Przygotowany do zastosowania konwencjonalnej grzałki elektrycznej
•	 Wintegrowane akustyczne ostrzeganie i funkcje diagnozowania
•	 Oddzielne nastawy temperatury wymaganej i odczyty ilości energii dla ciepłej wody i cyrkulacji

Dwururowa Stacja solar STAqua II

•	 Małe zapotrzebowanie miejsca poprzez integrację wszystkich komponentów wraz z regulacją solar SystaSolar Aqua II
•	 Minimalny nakład montażowy dzięki kompletnemu okablowaniu wszystkich komponentów
•	 Bezpośrednie podłączenie orurowania solar SPEED do stacji solar
•	 Wysoko wydajna energooszczędna pompa zapewnia minimalne zużycie prądu
•	 Wintegrowana rura wyrzutowa ze śrubunkiem z pierścieniami zacisk.

Regulacja solar SystaSolar Aqua II z funkcją diagnozowania

•	 Komfortowa nastawa i odczyt temperatur oraz uzysków solar
•	 Prosta i komfortowa obsługa poprzez duży, kolorowy ekran dotykowy
•	 Wskazanie mocy solar, uzysku dziennego i sumarycznego oraz czasu pracy pompy solar
•	 Dokładne określenie uzysków solar dzięki czujnikowi strumienia przepływu
•	 Szybkie i proste uruchomienie  – Regulacja solar samoczynnie określa parametry systemu (wymagany strumień przepływu, długość rur w obszarze 

zewnętrznym)
•	 Możliwe połączenie regulacji solar dwużyłowym kablem bus z regulacją ogrzewania SystaComfort II lub SystaCompact II, poprzez to wskazanie 

uzysków solar, temperatury kolektora i zakłócenia systemu solar na panelu obsługi regulacji ogrzewania
•	 Nadzór systemu solar poprzez Web-Portal SystaWeb wzgl. wskazanie uzysków solar za pomocą aplikacji na telefon (http://www.paradigma.de/

app/) (możliwe tylko w połączeniu z regulacją ogrzewania SystaComfort II / SystaCompact II lub Service-Interface SystaService LAN)

AquaPakiety
AquaPakiety do częściowego ogrzewania
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AquaPakiety
AquaPakiety do modernizacji solar

AquaPakiet Dom aktywny słonecznie „SonnenAktivHaus“ SAH z niezależnością cieplną > 30%

W obliczu zbliżającej się katastrofy klimatycznej wielu klientów końcowych nie zadowala już 
mały system AquaSolar do częściowo ogrzewania słonecznego. Dzięki modernizacji solar systemu 
grzewczego, możemy wnieść zauważalny wkład w minimalizację emisji CO2, nie tracąc z oczu 
oszczędności.

Z myślą o takich przypadkach, firma Paradigma zaprojektowała AquaPakiety SAH do modernizacji 
solar. Dzięki nim, dostosowanym do istniejącego typu domu, energia słoneczna może pokryć 
30% zapotrzebowania na ciepło i powyżej. Zmodernizowany dom staje się w ten sposób domem 
aktywnym słonecznie, w którym słońce jako dostawca ciepła odgrywa główną rolę. Dzięki 
zdefiniowanym rozmiarom zbiorników do pośredniego magazynowania ciepła słonecznego, 
wynoszącym około 60 do 80 l na m² zainstalowanej powierzchni kolektorów, dostępna jest 
znaczna pojemność buforowa.

AquaPakiety SAH są przeznaczone do uniwersalnego zastosowania w systemach grzewczych 
z istniejącą regulacją ogrzewania, przygotowania ciepłej wody i sterowania kotłem. Są one 
korzystnie integrowane z systemem grzewczym zgodnie z zasadą podnoszenia powrotu 
energią słoneczną. Ta zasada umożliwia prostą integrację hydrauliczną z istniejącymi systemami 
grzewczymi z mieszanym obiegiem grzewczym. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 
odbywa się zgodnie z zasadą świeżej wody z termostatowaną stacją świeżej wody.

Główne zalety AquaPakietów SAH to:

•	 Ogromne oszczędności paliw kopalnych, a tym samym znaczna ochrona zasobów

•	 Znaczące zmniejszenie emisji CO2, a tym samym odczuwalna ochrona klimatu

•	 Możliwość skorzystania z atrakcyjnych warunków finansowania, zwiększających efektywność 
ekonomiczną.

Przy rozsądnych kosztach inwestycji, AquaPakiety SAH umożliwiają zauważalną redukcję kosztów 
ogrzewania i emisji CO2. Wysoki stopień niezależności cieplnej wynoszący 30% i powyżej, jest 
osiągany bez problemów stagnacji znanych z konwencjonalnych systemów solar.

Zbiornik świeżej wody PS2Plus FST, pod względem wydajności ciepłej wody i higieny, wyraźnie 
przewyższa konwencjonalne kombinowane zbiorniki ze zbiornikiem ciepłej wody lub rurą 
karbowaną ze stali nierdzewnej. Ciepła woda jest dostępna natychmiast, szczytowe wielkości 
poboru ciepłej wody mogą wynosić do 25 l/min..

AquaPakiet Dom energii słonecznej „SonnenEnergieHaus“ SEH – niezależność cieplna > 50%

Właściciele domów, którzy chcą zapewnić maksymalną odporność na zbliżającą się katastrofę 
klimatyczną, nie mogą uniknąć jak najszerszego wykorzystania ciepła słonecznego. Poprzez 
modernizację instalacji grzewczej za pomocą energii słonecznej możemy w maksymalnym stopniu 
przyczynić się do zminimalizowania emisji CO2. AquaPakiety SEH zostały zaprojektowane właśnie z 
myślą o tak wymagających klientach końcowych. Dzięki nim, dostosowanym do istniejącego typu 
domu, 50% i powyżej zapotrzebowania na ogrzewanie może zostać pokryte energią słoneczną. 
Odnowiony dom staje się w ten sposób SonnenEnergieHaus®, w którym dominującą rolę odgrywa 
słońce, jako dostawca ciepła. AquaPakiety SEH to najlepsze rozwiązanie do podgrzewania wody 
na zasadzie przepływowej i częściowego ogrzewania słonecznego, zwykle opartego na zasadzie 
buforu. Zasobnik świeżej wody Aqua EXPRESSO, dzięki dużej pojemności magazynowej i niskim 
stratom ciepła umożliwia, wysokie pokrycie ciepła energią słoneczną.

W przypadku AquaPakietów SEH przy wykorzystaniu zasady buforu, wymagana jest regulacja 
ogrzewania Paradigma SystaComfort II dla jednego lub dwóch mieszanych obiegów grzewczych. 
W przypadku braku kotła Paradigma z regulacją ogrzewania SystaComfort II istnieje możliwość 
zastosowania regulacji jako rozwiązania naściennego z panelem obsługi. Może być stosowana 
zarówno kotłami Paradigma bez sterowania układem, jak i z kotłami innych firm (jednostopniowe 
kotły olejowe i gazowe).

Główne zalety AquaPakietów SAH to:

•	 Maksymalne oszczędności paliw kopalnych, a tym samym znaczna ochrona zasobów

•	 Maksymalne ograniczenie emisji CO2, a tym samym optymalna ochrona klimatu

•	 Możliwość skorzystania z atrakcyjnych warunków finansowania, zwiększających efektywność 
ekonomiczną.

Jako inwestycja na przyszłość AquaPakiet SEH umożliwia zauważalne oszczędności w kosztach 
ogrzewania i emisji CO2. Nieosiągalny dla konkurencji stopień niezależności cieplnej na 
poziomie 50% i powyżej, osiągany jest bez problemów związanych ze stagnacją, znanych z 
konwencjonalnych systemów solar.
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AquaPakiety
AquaPakiet do częściowego ogrzewania

AquaPakiet Dom energii słonecznej „SonnenEnergieHaus“ SEH – niezależność cieplna > 50%

Zasobnik świeżej wody Aqua EXPRESSO charakteryzuje się niezrównaną wygodą ciepłej wody 
pod względem wydajności i higieny. Ciepła woda jest dostępna natychmiast, szczytowe prędkości 
poboru ciepłej wody mogą wynosić do 35 l/min.. Niska tendencja do zwapnienia w połączeniu z 
przemyślaną koncepcją zapewniają najwyższą możliwą niezawodność działania.
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AquaPakiety

AquaPakiet Dom aktywny słonecznie „SonnenAktivHaus“ SAH – niezależność cieplna > 30%

Krótki opis

•	 AquaPakiety SAH to ekonomiczne rozwiązanie do modernizacji budynków wykorzystujących energię słoneczną
•	 Wspomaganie kotła energią słoneczną przy podgrzewaniu ciepłej wody i częściowym ogrzewaniu
•	 Dla wszystkich standardów budowlanych, takich jak dom pasywny, dom niskoenergetyczny, istniejący dom lub stary budynek
•	 Każdy dom staje się SonnenAktivHaus (SAH) z niezależnością cieplną 30% i więcej
•	 Z wydajnymi próżniowymi kolektorami rurowymi STAR i niezniszczalnym nośnikiem ciepła - wodą

Zalety i korzyści

•	 Ogromne oszczędności w paliwach kopalnych, a tym samym znaczna ochrona zasobów
•	 Znaczne ograniczenie CO2, a tym samym zauważalna ochrona klimatu
•	 Możliwe wykorzystanie atrakcyjnych warunków finansowania, a tym samym dobra rentowność
•	 Możliwość łączenia z dowolnym źródłem ciepła, minimalne wymagania przestrzenni na dachu i w kotłowni

AquaPakiet SAH z kolektorem STAR i zbiornikiem PS2Plus FST

Na dachu skośnym

2 x STAR 15/39
7,9 m²

PS2Plus 500
Dom pasywny

2 x STAR 19/49
9,8 m²

PS2Plus 800
Dom Nowy

3 x STAR 19/49
14,8 m²

PS2Plus 1000
Istniejący

4 x STAR 19/49
19,8 m²

PS2Plus 1250
Stary

Numer zamów. 08P8891 08P8892 08P8893 08P8894

Zakres dostawy

Kolektor	wakum-rurowy	STAR	•  Zbiornik	 „świeżej	wody“	 PS2Plus	 FST	• Dwururowa	Stacja	 solar	 STAqua	 II	 z	 regulacją	 solar	 SystaSolar	Aqua	 II	
• Zestaw	rur	falistych	z	2	czujnikami	• Zestaw	łuku	180°	• Zestaw	podłączenia	zbiornika	z	zaworami	przepłukująco-napełniającymi	• Stacja	„świeżej		
wody“	 FST-25	 do	montażu	 na	 zbiorniku	 •  Zestaw	 do	montażu	 kolektora	 •  Czujnik	 zbiornika	 •  Zestaw	 przyłączeniowy	 •	Osprzęt	montażowy	
• Dokumentacja

Wskazówka

•	 Zużycie oleju [l / rok] lub zużycie gazu [m³ / rok]: dom pasywny do 1000, budynek nowy  do 2000, istniejące budynki do 3000, stare budynki do 
4000 i więcej

•	 Zestawienie dla różnych instalacji dachowych i indywidualnych konfiguracji kolektorów i zbiorników zgodnie z zasadą AquaFlex
•	 Nie objęte zakresem dostawy, ale obowiązkowe: rura solarna SPEED lub rura falista do kolektorów SPEED
•	 Nie objęte zakresem dostawy: regulatory ogrzewania SystaComfort II
•	 Więcej informacji na temat składników pakietu można znaleźć w sekcji AquaPakiety PS2Plus

AquaPakiety dla modernizacji solar
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AquaPakiety

AquaPakiet Dom energii słonecznej „SonnenEnergieHaus“ SEH – niezależność cieplna > 50%

Krótki opis

•	 AquaPakiety SEH to ekologiczne rozwiązanie do modernizacji budynków wykorzystujących energię słoneczną
•	 Główne solarne źródło energii do przygotowania ciepłej wody i częściowego ogrzewania, wspomagane przez kocioł
•	 Dla wszystkich standardów budowlanych, takich jak dom pasywny, dom niskoenergetyczny, istniejący dom lub stary budynek
•	 Każdy dom staje się SonnenAktivHaus (SEH) z niezależnością cieplną 50% i więcej
•	 Z wydajnymi próżniowymi kolektorami rurowymi PLASMA i niezniszczalnym nośnikiem ciepła - wodą

Zalety i korzyści

•	 Maksymalne oszczędności w paliwach kopalnych, a tym samym znaczna ochrona zasobów
•	 Maksymalne ograniczenie CO2, a tym samym zauważalna ochrona klimatu
•	 Możliwe wykorzystanie atrakcyjnych warunków finansowania, a tym samym dobra rentowność
•	 Możliwość łączenia z dowolnym źródłem ciepła, minimalne wymagania przestrzenni na dachu i w kotłowni

AquaPakiet SEH z kolektorem PLASMA i zbiornikiem Aqua EXPRESSO

Na dachu skośnym

2 x PLASMA 19/50
10 m²

EXPRESSO 650
Dom pasywny

4 x PLASMA 19/50
20 m²

EXPRESSO 1000
Dom Nowy

6 x PLASMA 19/50
30 m²

2 x EXPRESSO 800
Istniejący

8 x PLASMA 19/50
40 m²

2 x EXPRESSO 1000
Stary

Numer zamów. 08P9001 08P9002 08P9003 08P9004

Zakres dostawy

Kolektor	wakum-rurowy	AQUA	PLASMA	• Zbiornik	„świeżej	wody“	Aqua	EXPRESSO	 III	R	• Dwururowa	Stacja	 solar	STAqua	 II	 z	 regulacją	 solar	
SystaSolar	Aqua	II	• Zestaw	rur	falistych	z	2	czujnikami	• Zestaw	łuku	180°	• Zestaw	podłączenia	zbiornika	z	zaworami	przepłukująco-napełniającymi	
• Zestaw	do	montażu	kolektora	• Czujnik	zbiornika	• Zestaw	przyłączeniowy	•	Osprzęt	montażowy	• Dokumentacja

Wskazówka

•	 Zużycie oleju [l / rok] lub zużycie gazu [m³ / rok]: dom pasywny do 1000, budynek nowy  do 2000, istniejące budynki do 3000, stare budynki do 
4000 i więcej

•	 Zestawienie dla różnych instalacji dachowych i indywidualnych konfiguracji kolektorów i zbiorników zgodnie z zasadą AquaFlex
•	 Nie objęte zakresem dostawy, ale obowiązkowe: rura solarna SPEED lub rura falista do kolektorów SPEED
•	 Nie objęte zakresem dostawy: regulatory ogrzewania SystaComfort II
•	 Więcej informacji na temat składników pakietu można znaleźć w sekcji AquaPakiety PLASMA

AquaPakiety dla modernizacji solar
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AquaPakiety

Pakiety solar do modernizacji to pierwszy wybór dla ochrony klimatu

Amazońskie lasy deszczowe płoną, podobnie jak lasy kalifornijskie i duże obszary w południowo-wschodniej Australii. Jednocześnie zmniejsza się lód 
w Oceanie Arktycznym, Grenlandii i Antarktydzie, a poziom mórz podnosi się. Czas oczekiwania dobiegł końca i każda osoba jest zobligowana do 
natychmiastowego działania w celu zapobieżenia zbliżającej się globalnej katastrofie klimatycznej. Ale które środki najlepiej się do tego nadają, są 
najbardziej skuteczne, a które można wdrożyć najmniejszym wysiłkiem?

W Polsce zdecydowanie największy potencjał klimatyczny drzemie w zużyciu ciepła przez istniejące domy jedno- i dwurodzinne. To tu, przy niewielkim 
wysiłku, określone działania mogą przynieść znacznie więcej niż  działania w obszarach elektryczności (system PV) czy mobilności (e-pojazd). Im 
większe rzeczywiste zużycie ciepła przez budynek, tym większy potencjał klimatyczny. Duża liczba niezmodernizowanych starych budynków i mniejsza 
liczba odnowionych istniejących budynków jest zatem znacznie bardziej interesująca pod względem klimatycznym, niż stosunkowo niewielka liczba 
wydajnych domów niskoenergetycznych (domy nowe) lub wysoce wydajnych nowych budynków (domy pasywne).

Podczas gdy całkowita termomodernizacja budynków (strop piwnicy, okna, fasada, dach) wiąże się z dużym wysiłkiem i wysokimi kosztami, 
odpowiednia modernizacja ogrzewania może przynieść te same korzyści klimatyczne przy znacznie mniejszym stresie dla mieszkańców i portfeli. 
Zasadnicze znaczenie ma pokrycie możliwie największej części zapotrzebowania na ciepło energią słońca bez emisji CO2, a tym samym osiągnięcie 
wysokiego stopnia samowystarczalności (niezależności od paliw kopalnych). Pozostałe zapotrzebowanie pokrywany w sposób możliwie neutralny 
pod względem emisji CO2 za pomocą odnawialnych źródeł energii.

Nowe AquaPakiety SAH i SEH to idealna technologia solarna do osiągnięcia znacznej samowystarczalności w zakresie ogrzewania. Odpowiedni 
AquaPakiet SAH zamienia każdy dom w SonnenAktivHaus o stopniu samowystarczalności wynoszącym 30% i więcej. Prawie jedną trzecią ciepła 
dostarcza system AquaSolar. Z odpowiednim AquaPakietem SEH możliwe jest osiągnięcie samowystarczalności wynoszące 50% i więcej. Każdy dom 
staje się SonnenEnergieHaus®, a słońce jest dominującym źródłem energii.

Szeroką gamę istniejących domów jedno i dwurodzinnych można z grubsza przedstawić w następujący uproszczony sposób:

1. Dom pasywny   roczne zużycie do 1000 l oleju opałowego lub do 1000 m³ gazu ziemnego (10 000 kWh)

2. Dom nowy  roczne zużycie do 2000 l oleju opałowego lub do 2000 m³ gazu ziemnego (20 000 kWh)

3. Dom istniejący  roczne użycie do 3000 l oleju opałowego lub do 3000 m³ gazu ziemnego (30 000 kWh)

4. Dom stary  roczne zużycie do 4000 l oleju opałowego lub do 4000 m³ gazu ziemnego i więcej (> 40 000 kWh)

Dla każdej z tych klas budynków, firma Paradigma zdefiniowała odpowiedni pakiet AquaPakiet SAH (> 30% pokrycia ciepła) lub SEH (> 50%  pokrycia 
ciepła). Dzięki zaledwie 8 AquaPakietom do modernizacji, można sprostać wymaganiom wszystkich właścicieli domów jedno- i dwurodzinnych, 
również pod względem kosztów.

Poniższy diagram przedstawia stopnie samowystarczalności, które można osiągnąć dzięki 4 AquaPakietom SAH (niebieski) i SEH (czerwony) dla 
domu jednorodzinnego. Zapotrzebowanie na ciepło poszczególnych typów domów wynosi od 10 000 kWh/rok dla domów pasywnych do 31 000  
kWh/rok dla starych budynków.

AquaPakiety dla modernizacji solar
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AquaPakiety

Aby wybrać odpowiedni AquaPakiet do modernizacji, należy odpowiedzieć tylko na 2 pytania:

1. Ile oleju opałowego (l) lub gazu ziemnego (m³) zużywasz rocznie?

2. Ile z tego chcesz w przyszłości pokryć energią słoneczną?

Ze względu na zmienną koncepcję pakietów SEH / SAH (większe, mniejsze), w każdej chwili można dokonać drobnych korekt zgodnie z preferencjami 
właściciela domu (ekonomia / ekologia / wysiłek). W przypadku niekorzystnych warunków (mała powierzchnia dachu, niska wysokość piwnicy) 
można zdefiniować dostosowany do potrzeb wariant wybranego SAH lub SEH AquaPakietu, stosując zasadę AquaFlex (patrz odpowiedni rozdział).

Samowystarczalność dla wybranej konfiguracji systemu można oszacować za pomocą kalkulatora samowystarczalności Paradigma na https://
www.paradigma.de/vip/sehrechner. Uwzględnia się lokalizację, stan budynku, powierzchnię mieszkalną i powierzchnię dachu, a także nachylenie i 
orientację dachu.

Ogólnie rzecz biorąc, przy każdej termomodernizacji budynków i ogrzewania stosuje się zasadę:  najpierw uwzględnić ciepło solar (przed wszystkimi 
innymi środkami) i prawidłowo dobrać miejsce (z wystarczającą przestrzenią i nowym zasobnikiem). Idealnym wariantem z punktu widzenia ekologii 
i ochrony klimatu jest połączenie AquaPakietów SAH lub SEH z innymi odnawialnymi źródłami ciepłą.

Osprzęt

SystaComfort II

SystaComfort	II	z	panelem	obsługi	S-Touch	w	trzech	kolorach	• Dla	układów	z	1	lub	2	obiegami	grzewczymi,	zbiornik	
ciepłej wody, zbiornik kombi lub zbiornik buforowy jak np. Aqua Expresso
Cechy charakterystyczne: 
•	 Regulacja ogrzewania dla 1 lub 2 obiegów grzewczych, zależnie od temp. zewnętrznej i/lub temp. pomieszczenia
•	 Sterowanie podgrzewaniem zbiornika ciepłej wody użytkowej
•	 Sterowanie gazowego kotła kondensacyjnego, kotła na pellets lub kotła 1-stopniowego
•	 Opcjonalnie regulacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
•	 Możliwość	włożenia	karty	SD	w	celu	zapisywania	danych	i	Software-Update 
•	 Łącze LAN do Web-Portal SystaWeb dla nadzorowania systemu i zmiany nastaw regulacji poprzez internet
•	 Dalsze łącze LAN do podłączenia kotła na pellets
•	 Opcjonalnie możliwe dodatkowe panele obsługi S-Touch dla 1. i 2. obiegu grzewczego
•	 Rozszerzalna o różne regulacje, patrz rozdział Rozbudowa regulacji SystaComfort II

Zakres dostawy: Regulacja	w	obudowie	naściennej	• Główny	panel	obsługi	S-Touch	w	trzech	kolorach	•Wszystkie	
wymagane	czujniki	• Dokumentacja

SystaComfort II Wer. 2
S-Touch biała

SystaComfort II Wer. 2
S-Touch czarna

Numer zamów. 09-7609 09-7610

AquaPakiety dla modernizacji solar
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Zestaw do rozbudowy AquaPakietów - kolektor STAR

Krótki opis

•	 Kompletny zestaw do prostej rozbudowy pola kolektora o jeden dodatkowy kolektor
•	 Przy montażu na dachu skośnym z zestawem montażowym AD PLUS

Zestaw do rozbudowy AquaPakietów STAR

Na dachu skośnym AD PLUS
1 x STAR 15/26

Zestaw montażowy
Zestaw połączeniowy

1 x STAR 15/39
Zestaw montażowy

Zestaw połączeniowy

1 x STAR 19/33
Zestaw montażowy

Zestaw połączeniowy

1 x STAR 19/49
Zestaw montażowy

Zestaw połączeniowy

Numer zamów. 08K8669 08K8670 08K8671 08K8672

Zakres dostawy

Kolektor	wakum	rurowy	• Zestaw	montażu	kolektora	• Zestaw	połączeniowy

Zakres dostawy

Kolektor	wakum	rurowy	• Zestaw	montażu	kolektora	• Zestaw	połączeniowy

Zestaw do rozbudowy AquaPakietów - kolektor AQUA PLASMA

Krótki opis

•	 Kompletny zestaw do prostej rozbudowy pola kolektora o jeden dodatkowy kolektor
•	 Przy montażu na dachu skośnym z zestawem montażowym AD PLUS

Zestaw do rozbudowy AquaPakietów PLASMA

Na dachu skośnym AD PLUS
1 x PLASMA 15/27
Zestaw montażowy

Zestaw połączeniowy

1 x PLASMA 15/40
Zestaw montażowy

Zestaw połączeniowy

1 x PLASMA 19/34
Zestaw montażowy

Zestaw połączeniowy

1 x PLASMA 19/50
Zestaw montażowy

Zestaw połączeniowy

Numer zamów. 08K8673 08K8674 08K8675 08K8676

AquaPakiety
AquaPakiety - Rozbudowa
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Systemy AquaSolar firmy Paradigma - innowacyjna koncepcja dla wszystkich grup docelowych

Nic nie jest tak dobre żeby nie można było tego ulepszyć. Tą zasadę przyjęliśmy sobie przy rozwoju naszej techniki solar Aqua z zastosowaniem AquaPakietów.

Zastosowanie dla uwarunkowań rynkowych

Konwencjonalne systemy solar do przygotowania ciepłej wody i częściowego ogrzewania, od lat potwierdzają, poprzez instytucje kontrolne 
(np. Stiftung Warentest) oraz użytkowników, że są one dojrzałe technicznie, pracują niezawodnie i spełniają w pełni oczekiwane wymagania 
użytkowników. Rynek solar rośnie od lat z dwucyfrowym wzrostem. Pomimo tego większość obiektów nie posiada jeszcze systemów solar, dających 
ekologiczną i darmową energię słońca wykorzystaną do przygotowania c.w.u. oraz ogrzewania.

Przyczyny są oczywiste: Zastosowanie systemu solar, w większości przypadków wymaga jednoczesnej modernizacji całego układu grzewczego 
związanej ze znacznymi nakładami finansowymi. Tak długo jak istniejący kocioł pracuje niezawodnie i spełnia graniczne warunki prawnie wymagane, 
nie zostaje on wymieniony lub dozbrojony systemem solar. W wielu przypadkach nawet przy wymianie kotła, zbiorniki ciepłej wody są dalej w 
dobrym stanie technicznym lecz posiadają one jeden wymiennik ciepła. Są one nie przydatne do zastosowania konwencjonalnej techniki solar i 
stanowią dalszą przeszkodę dla użytkownika w drodze do zabudowy systemu solar. 

Miliony kotłów pracuje dalej latem z dużym obciążeniem dla środowiska i stopniem sprawności zdecydowanie poniżej 50%. Marnują one drogie 
nośniki energii nie wykorzystując bezpłatnej, wolnej od substancji szkodliwych energii słońca możliwej do wykorzystania poprzez zabudowę techniki 
solar np. na będących do dyspozycji powierzchni dachów.

Optymalizacja dla każdego układu grzewczego

Wystarczającą motywacją dla Paradigma stała się wola wykorzystania tego potencjału dla energii solar poprzez dostosowanie odpowiedniej techniki. 
Jako pierwsi zapewniliśmy zastosowanie techniki solar do wymagań układu grzewczego a nie odwrotnie:

Nasze AquaPakiety Compact i Universal jako jedyne umożliwiają dozbrojenie również konwencjonalnych zbiorników ciepłej wody (z jednym 
wymiennikiem) systemem solar. Przy tym obojętne jest czy chodzi o zbiornik stojący czy też zbiornik leżący.

Jako drugi kocioł

Zasada działania jest bardzo prosta, lecz genialna: W miejscu dotychczas stosowanej w obiegu kolektora mieszanki glikolowej pompowana jest woda 
układu grzewczego, przepływająca poprzez ten sam wymiennik do przygotowania ciepłej wody w zbiorniku przez który przepływa również woda 
grzewcza ogrzana kotłem.

Odbywa się to przy zdefiniowanej minimalnej temperatury zasilania, leżącej powyżej temperatury zasilania kotła. Poprzez to, zależnie od typu 
zbiornika, ciepło solar ładowane jest do zbiornika poprzez kolektor pracujący tak jak równolegle podłączony drugi kocioł. Tym sposobem zapobiegamy 
częstym, krótkotrwałym załączeniom kotła co daje nam oszczędność energii, redukcję substancji szkodliwych oraz wydłużenie żywotności kotła.

Innwacyjna koncepcja techniki solar

AquaPakiety

Innwacyjna koncepcja techniki solar
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Innowacyjna koncepcja techniki solar

Podstawowe założenia dla ochrony przed zamarzaniem

Udział wody grzewczej w obiegu kolektora w AquaSystemach możliwy jest poprzez zastosowanie kolektorów wakum-rurowych CPC w kombinacji 
z zupełnie nową funkcją ochrony przed zamarzaniem. 

Funkcja ta zapewnia to, że w mroźnych nocach do obiegu solar dostarczana jest tylko minimalna ilość ciepła skutecznie chroniąca 
obieg solar przed zamarzaniem. Zastosowane kolektory muszą przy tym  w trakcie pracy wykazać się nieodzowną właściwością: 
Minimalne straty ciepła przy bardzo niskich temp. zewnętrznych

Kolektory wakum-rurowe Paradigma CPC spełniają ten warunek w optymalny sposób. Straty ciepła innych kolektorów w tych samych warunkach 
są 4 do 5 krotnie wyższe.

Aspekt energetyczny

W konwencjonalnych systemach solar z mieszanką glikolową w obiegu solar i regulacją Delta-T, czas pracy pompy solar leży w granicach 1.500 do 
2.000 godzin w roku. W AquaSystemach Paradigma czas pracy pompy solar zredukowany jest w zależności od AquaSystemu od 600 do 900 godzin 
w roku.

AquaSystem, dzięki zoptymalizowanej pracy interwałowej i wyższej możliwości transportu ciepła przez wodę, zużywa zdecydowanie mniej prądu 
od konwencjonalnych systemów solar z mieszanką glikolową. Biorąc pod uwagę aspekt energetyczny, oszczędności energii elektrycznej równoważą 
zużycie energii cieplnej wymaganej do zapewnienia zimą funkcji ochrony przed zamarzaniem.

Funkcja ochrony przed zamarzaniem zużywa średnio ok. 2 do 3 % energii uzyskanej przez kolektor (AquaPakiet Compact). Dla porównania straty 
ciepła zbiornika ciepłej wody umieszczonego w piwnicy, zależnie od typu i producenta w tym samym czasie mogą być nawet 10-cio krotnie większe.

Nawet w niekorzystnych warunkach zewnętrznych ( duża powierzchnia kolektora, długie odcinki orurowania w obszarze zewnętrznym, ekstremalne 
warunki klimatyczne np. w górach), wystarczy mniej niż pół metra kwadratowego kolektora do skompensowania rocznego zapotrzebowania energii dla 
funkcji ochrony AquaSystemu przed zamarzaniem.

W korzystniejszych warunkach (krótkie odcinki orurowania solar w obszarze zewnętrznym, łagodniejszy klimat), resztki ciepła pozostające wieczorem 
w kolektorze CPC pokrywają lwią część zapotrzebowania energii funkcji ochrony przed zamarzaniem.

Na podstawie obserwacji pracy tysięcy AquaSystemów w porównaniu z konwencjonalnymi systemami solar, przy długości orurowania solar w 
obszarze zewnętrznym 2 x 10 m, generalnie AquaSystemy przewyższają energetycznie konwencjonalne systemy solar.

AquaPakiety

Woda, idealny nośnik ciepła

W systemach solar do przygotowania ciepłej wody i częściowego ogrzewania, aby zagwarantować odporność na zamarzanie, w obiegu solar 
stosowane były mieszanki glikolowe. W przeciwieństwie do mieszanek glikolowych, woda wykazuje lepsze wartości:

•	 Wysoka odporność chemiczna, odporność temperaturowa
•	 Wysoka pojemność cieplna, mała lepkość 

Ogólna dostępność oraz niska cena to wartości wykazujące przewagę “czystej wody” nad mieszankami glikolowymi

Optymalna praca interwałowa tylko z kolektorami CPC

Aby utrzymać zużycie prądu na możliwie najniższym poziomie, w AquaSystemach pompa solar załączana jest tylko wtedy, gdy w kolektorze mamy 
do dyspozycji zebraną, opłacalną ilość ciepła solar. Dzięki interwałowej pracy, mogą być realizowane różnice temperatur pomiędzy zasilaniem a 
powrotem do 50 K oraz zminimalizowane zostają straty orurowania. Temperatura kolektora do ok. 90° C, zanim zacznie pracować pompa solar, jest 
przy tym czymś normalnym.

Aby zagwarantować optymalną pracę interwałową, kolektor słoneczny musi spełniać dwa podstawowe warunki:

•	 Wybitne stopnie sprawności przy wysokich temperaturach kolektora
•	 Bardzo wysokie uzyski energii również przy niewielkim napromieniowaniu i niskich temperaturach otoczenia

Kolektory wakum-rurowe Paradigma CPC spełniają te warunki niemalże idealnie i przez to zdecydowanie przewyższają pospolite znajdujące się na 
rynku kolektory.

Komfort techniki solar ze zbiornika ciepłej wody

Gorące ładowanie solar od góry poprzez zoptymalizowane ładowanie kolektorami wakum-rurowymi CPC podnosi zdecydowanie komfort ciepłej 
wody również przy małym zbiorniku. Jednocześnie przetrzymywanie ciepłej wody w mniejszym zbiorniku jest znacznie krótsze niż w zbiornikach 
konwencjonalnych z dwoma wymiennikami. Koncepcja AquaPakietów umożliwia zachowanie się mniejszych zbiorników ciepłej wody prawie tak jak 
zbiorników solar „świeżej wody“.
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Koncepcja bezpieczeństwa

Niezawodna funkcja ochrony przed zamarzaniem AquaSystemów sprawdzona została w różnych testach jak i też poprzez ITW Uniwersytetu Stuttgart 
w ciągłej temperaturze -25° C przy długości orurowania solar 15 m - potwierdzona z najwyższym uznaniem.

Również twarde warunki codziennej pracy w ostrych warunkach zimowych, w dziesiątkach tysięcy przypadków oceniły i potwierdziły niezawodność 
koncepcji AquaSystemów.

Dojrzała koncepcja bezpieczeństwa zapobiega (w rzadkich przypadkach wystąpienia zakłócenia w trakcie zimy), zamarzaniu obiegu solar lub 
uszkodzeniu kolektorów CPC.

Przy czym ważniejsze aspekty to:
•	 Awaryjna praca ochrony przed zamarzaniem przy uszkodzeniu kolektora lub czujnika temperatury zewnętrznej
•	 Zapobieganie nieszczelności poprzez elastyczne przewody podłączeniowe jako kompensacja rozszerzalności

Funkcja diagnozy nadzoruje pracę systemu. Błędy funkcjonowania zostają niezawodnie rozpoznawane a przyczyny analizowane. Jeśli jest to możliwe 
to błędne funkcjonowanie zrównoważone zostaje zachowaniem się regulacji, w innym przypadku następuje zakłócenie pokazywane na regulacji i 
meldowane sygnałem akustycznym.

Gwarancja przed zamarzaniem

Gdy pomimo zastosowanych środków bezpieczeństwa i spełnieniu wszystkich warunków wymaganych (montażu, technicznych, eksploatacyjnych) 
przez Paradigma, wystąpią szkody spowodowane zamarzaniem, Paradigma przejmuje zaistniałe koszty zgodnie z warunkami gwarancji.

Korzystaj ze sprzedaży, montażu i obsługi

AquaSystemy przynoszą szereg korzyści nie tylko dla użytkownika. Również jako Firma współpracująca z Paradigma odnosisz korzyści ze stosowania 
najnowocześniejszych na rynku systemów solar jakimi są AquaSystemy:

Pierwszy raz możesz zaoferować Twoim klientom korzystne cenowo dozbrojenie układów grzewczych techniką solar w przypadkach dotychczas 
niemożliwych do zastosowania konwencjonalnej techniki solar. Z pewnością powrócisz do rozmowy z klientami, u których dotychczas nie wchodziło 
w grę zastosowanie techniki solar z płynem niezamarzającym w obiegu solar.

Przy montażu techniki solar Aqua w formie AquaPakietów przekona Cię kompletny zakres dostawy wszystkich najważniejszych komponentów 
również do bezproblemowego hydraulicznego podłączenia obiegu solar do zbiornika. W porównaniu do konwencjonalnego systemu solar, często nie 
zajdzie potrzeba wymiany istniejącego zbiornika co w znacznym stopniu obniży nakłady finansowe i czas pracy.

Napełnienie, przepłukanie i odpowietrzenie, przy odpowiedniej jakości wody, pierwszy raz możliwe jest poprzez proste podłączenie węża wodnego 
do instalacji wodnej budowli.

Przy corocznej wymaganej obsłudze serwisowej i kontroli odpada czasochłonna konieczność sprawdzania mieszanki glikolowej oraz posiadania do 
tego celu odpowiednich przyrządów.

Duże systemy solar

W przypadku małych systemów AquaSolar o powierzchni brutto kolektorów do 17 m² (rozmiar S) wszystkie kolektory są połączone szeregowo. 
Średnie systemy AquaSolar o powierzchni od 17 m² do 34 m² (rozmiar M) są zaprojektowane jako 2-zespoły kolektorów zgodnie z zasadą AquaFlex. 
Wykonanie systemów AquaSolar o powierzchni od 34 m² do 68 m² (rozmiar L) odbywa się poprzez połączenie dwóch 2-zespołowych systemów o 
powierzchni do 34 m².

Planując większe systemy AquaSolar, nasz dział Planowania i Ofert z przyjemnością Ci pomoże. Planowanie, które odbiega od standardu Paradigmy, 
może wiązać się z kosztami planowania.

Wskazówki techniczne

Przy planowaniu systemu solar należy się stosować do informacji technicznych i wskazówek technicznych Paradigma.

AquaPakiety
Innwacyjna koncepcja techniki solar
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AquaFlex

AquaFlex - informacje o systemie

•	 AquaFlex – AquaPakiet wykonany przez ciebie
•	 AquaFlex – Podstawowe zestawy bazowe
•	 Przegląd podstawowych zestawów i ich elementy
•	 Dobór i gwarancja
•	 Proces składania zamówień i ceny

AquaFlex - zestawy bazowe

•	 Zestawy bazowe AquaFlex S – małe instalacje do 17 m² i wysokości 10 m – ciepła woda
•	 Zestawy bazowe AquaFlex S – małe systemy do 17 m² i 10 m wysokości – ogrzewanie
•	 Zestawy bazowe AquaFlex S-WT – małe systemy do 17 m²  i powyżej 10 m wysokości z 

separacją systemów
•	 Zestawy bazowe AquaFlex M i M-WT – średnie systemy od 17 do 34 m² z separacją systemów 

i bez
•	 Zestawy bazowe AquaFlex L i L-WT – duże systemy od 34 do 68 m² z separacją systemów i bez

AquaFlex Basisset S – Warmwasser

Basisset S – Warmwasser lasrevinUtcapmoC

mini, S Speicher, S Nachr.*, S mini, S Speicher, S Nachr.*, S

Best.-Nr. Bezeichnung 08-8289 08-8290 08-8291 08-8292 08-8293 08-8294

111111nrelhüF 2 tim teshcualhcslleW2391-80

111111zrawhcs teS-negoB °0817108-88

- Solarstation STAqua mono UPM3 mit Regler 1 1 1    

- Solarstation STAqua II UPM3 m. Regler    1 1 1

111111225STV EBSE raloS tamotuahcsiM9392-09

08-8319 Speicheranschlusskit Aqua 3/4", 2 Lanzen 1   1   

08-8315 Speicheranschlusskit Aqua, 2 Lanzen   1   1

08-8316 Speicheranschlusskit Aqua, 1 Lanze  1   1  

09-7459 Speicherfühler TW/Systa NTC 5 K, 6 mm  1   1  

09-7346 Speicherfühler TWU/Systa 2 mm, Kabel 4 m 1  1 1  1

08-8460 Anschlussset EXPRESSO HF - STAqua II       

07-7317 Reduziernippel 6/4" AG auf 1" AG mit Dichtung       

Diverse Dokumentenordner und Schokolade 1 1 1 1 1 1

AquaFlex - konfiguracja

•	 AquaFlex — Dziewięć kroków do sukcesu
•	 AquaFlex — Konfiguracja

9 Schritte Beispiel

Passendes AquaPaket 
verfügbar?

Nein !

Festlegung Basisset
Basisset

PS2Plus FST
 

Anzahl und Typ 
Kollektormodule

2 x AQUA 
PLASMA 19/34

Anzahl und Typ
Montageschienenset, 

Dachbefestigung,  
Erweiterungsset

1 x Montageschienenset,
 3 x Set Dachhaken Ziegel Plus,  

1 x Erweiterungsset 
AD Ziegel Plus L19/R14

 

Anzahl und Typ 
Verbindungsset

1 x V  -Set 
AQUA PLASMA

Auswahl Speicher 1 x PS2Plus FST 500

Bestellung
Bestellung über
Paradigma 2GO

AquaPaket 
bestellen

Pfl icht-
position

Option

ja

nein

 

Auswahl MAG MAG 105 l

AquaFlex - przegląd

•	 AquaFlex Compact
•	 AquaFlex Universal
•	 AquaFlex EXPESSINO
•	 AquaFlex PS2Plus
•	 AquaFlex EXPRESSO
•	 AquaFlex EXPRESSO HF
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Informacje o systemie

AquaFlex – AquaPakiet wykonany przez ciebie

Od czasu wprowadzenia systemu AquaSolar w 2004 roku pomyślnie zainstalowano ponad 60 000 pakietów Aqua. W związku z tym we współpracy 
z partnerami, Paradigma była w stanie zdobyć wiele cennych spostrzeżeń. Zostały one sukcesywnie przekształcone w nowe produkty i zwieńczone 
obecną stacją solarną STAqua II ze zintegrowanym regulatorem solar SystaSolar Aqua II i nowym kolektorem próżniowym CPC AQUA PLASMA.

Ze strony Partnerów Paradigmy, duże doświadczenie doprowadziło do wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie koncepcji, realizacji, 
eksploatacji i konserwacji systemów AquaSolar. Wysoki standard techniczny i wysoki stopień bezpieczeństwa pozwalają teraz Paradigmie podjąć 
znaczny krok w kierunku większej elastyczności.

AquaFlex elastycznie rozszerza sprawdzoną koncepcję pakietów Aqua. Systemy AquaSolar można w ten sposób dobrać jeszcze bardziej pod 
oczekiwania klienta. Dostępne są cztery warianty, które zasadniczo odpowiadają regularnym pakietom Aqua, ale pod względem powierzchni 
kolektora, typu kolektora i zestawów montażowych można swobodnie konfigurować w ramach wytycznych wymiarowania. Inne warianty AquaFlex 
pozwalają nawet na konfiguracje, które wykraczają daleko poza standardowe pakiety Aqua.

AquaFlex – Podstawowe zestawy bazowe

Dzięki koncepcji AquaFlex możliwe jest samodzielne konfigurowanie systemów AquaSolar. Oparty jest na bazie zawsze wymaganych komponentów 
(zestawu bazowego), który jest uzupełniany przez kolektory, zestawy montażowe i połączenia oraz zbiornik (opcjonalnie) w razie potrzeby. Daje 
to znaczną elastyczność i różnorodność w doborze dozwolonych konfiguracji. Jednocześnie zminimalizowana jest liczba używanych numerów 
zamówień. W większości przypadków systemy mogą być realizowane zgodnie z koncepcją AquaFlex przy użyciu tylko 3 do 7 numerów zamówień. 
Sam nie masz własnego numeru zamówienia. Podstawowy zestaw, który jest dostępny w 29 różnych wersjach, zwykle zawiera już większość 
istotnych komponentów.

Szczegółowy przegląd składników zestawów bazowych można znaleźć w tabelach na następnych stronach.

AquaFlex – AquaPakiet domowej roboty

Koncepcja AquaFlex pozwala nie tylko na koncepcję małych systemów Aqua dla domów jedno- i dwurodzinnych. Dostępne są również wersje 
AquaFlex z polami kolektorów o powierzchni do 68 m² i od 1.8.2018 do budynków o wysokości statycznej do 20 m:

•	 AquaFlex S  do 17 m² Pow. kolektora i 10 m wysokości statycznej
•	 AquaFlex S-WT  do 17 m² Pow. kolektora i > 10 do 20 m wysokości statycznej
•	 AquaFlex M  > 17 do 34 m² Pow. kolektora i 10 m wysokości statycznej
•	 AquaFlex M-WT  > 17 do 34 m² Pow. kolektora i > 10 do 20 m wysokości statycznej
•	 AquaFlex L  > 34 do 68 m² Pow. kolektora i 10 m wysokości statycznej
•	 AquaFlex L-WT  > 34 do 68 m² Pow. kolektora i > 10 do 20 m wysokości statycznej

Skróty S (małe), M (średnie) i L (duże) opisują wielkości systemu. Skrót WT oznacza wymiennik ciepła (rozdział systemu).

AquaFlex – Dobór i gwarancja

Definicja dozwolonych systemów AquaFlex jest przeprowadzana przy pomocy od lat znanych i sprawdzonych zasad dotyczących warunków 
granicznych dla pakietów Aqua. Wszystkie wytyczne dotyczące doboru, projektowania i wymiarowania pakietów Aqua dotyczą również systemów 
AquaSolar, które są montowane zgodnie z koncepcją AquaFlex. Podkreśla to fakt, że dokładnie te same instrukcje i dokumentacje są używane w 
pakietach Aqua i AquaFlex. Warunki gwarancji na AquaFlex są zgodne z warunkami dotyczącymi pakietów Aqua.

AquaFlex – Minimalna wielkość zamówienia

Pakiet AquaFlex składa się w każdym przypadku z co najmniej zestawu bazowego (29 wariantów), kolektora próżniowego CPC (8 wariantów)  
i zestawu montażowego (12 wariantów).

Opcjonalnie można dodać dodatkowe elementy, takie jak zestaw rozszerzający kolektory (4 warianty), osprzęt dodatkowy do montażu kolektorów 
(6 wariantów), zestaw przyłączeniowy (3 warianty), zbiornik (27 wariantów), stacja „świeżej wody“ (2 warianty) lub kaskada  stacji „świeżej wody“ 
(3 warianty), naczynie przeponowe (11 wariantów) i zestaw do rozdziału systemu (3 warianty).

AquaFlex – Ceny i dostępność

Końcowa cena zamówienia AquaFlex jest sumą cen katalogowych poszczególnych elementów.

Pakiet AquaFlex musi zawierać co najmniej zestaw bazowy, kolektor próżniowy CPC i zestaw montażowy kolektora.

AquaFlex jest dostępny wyłącznie dla klientów Paradigma, którzy mogą również kupować AquaPakiety.

AquaFlex
AquaFlex - informacje o systemie
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AquaFlex

AquaFlex Compact

•	 Przy pomocy AquaFlex Compact można realizować zestawy, które nie są dostępne w postaci 
gotowych AquaPakietów Compact.

•	 Pozwala to na łączenie kilku modułów kolektorów z większym podgrzewaczem wodny Aqua.
•	 Dzięki AquaFlex Compact możliwa jest korekta kąta nachylenia zestawu montażowego oraz 

montaż na dachu płaskim lub ścianie.

AquaFlex Universal

•	 Dzięki AquaFlex Universal można zrealizować wiele koncepcji systemowych, które nie są 
dostępne jako zwykłe AquaPakiety Universal.

•	 Możliwe jest między innymi połączenie dużego zbiornika ciepłej wody Aqua ze stosunkowo 
niewielkimi powierzchniami kolektora.

•	 Dzięki AquaFlex Universal możliwa jest korekta kąta nachylenia zestawu montażowego oraz 
montaż na dachu płaskim lub ścianie.

•	 Dostępny jest również rozdział systemu dla większych wysokości statycznych

AquaFlex EXPRESSINO

•	 Przy pomocy AquaFlex EXPRESSINO można realizować zestawy, które nie są dostępne w 
postaci gotowych AquaPakietów EXPRESSINO.

•	 Na przykład duże moduły kolektorów STAR można łączyć z różnymi długościami rur..
•	 Możliwe jest również połączenie kompaktowego zbiornika EXPRESSINO 300 z kolektorami 

próżniowymi AQUA PLASMA.
•	 Dzięki AquaFlex EXPRESSINO możliwa jest korekta kąta nachylenia zestawu montażowego 

oraz montaż na dachu płaskim lub ścianie.

AquaFlex - przegląd

AquaFlex PS2Plus

•	 AquaFlex PS2Plus może być również używany do tworzenia nietypowych systemów ze 
zbiornikami buforowymi, które nie są dostępne jako gotowe AquaPakiety PS2Plus FST

•	 Więc między innymi na przykład bufory PS2Plus można łączyć z niezwykle wydajnymi 
kolektorami próżniowymi CPC AQUA PLASMA

•	 Dzięki AquaFlex PS2Plus  możliwa jest korekta kąta nachylenia zestawu montażowego oraz 
montaż na dachu płaskim lub ścianie.

•	 Dostępny jest również rozdział systemu dla większych wysokości statycznych
•	 Możliwe wielkości systemów S, M i L.

AquaFlex - przegląd
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AquaFlex
AquaFlex - przegląd

AquaFlex EXPRESSO

•	 Dzięki AquaFlex EXPRESSO możliwe jest również zrealizowanie koncepcji systemu ze 
zbiornikiem „świeżej wody“ które nie są dostępne jako zwykłe AquaPakiety EXPRESSO STAR 
lub PLASMA

•	 Dzięki AquaFlex EXPRESSO  możliwa jest korekta kąta nachylenia zestawu montażowego oraz 
montaż na dachu płaskim lub ścianie.

•	 Istniejące systemy ogrzewania np. kotłem na drewno można łączyć z dużymi zbiornikami 
Aqua EXPRESSO III i z niewielkimi powierzchniami kolektora

•	 Możliwe jest również zastosowanie zbiornika Aqua Expresso III z przyłączami po lewej stronie
•	 Od 1.8.2018 dostępny jest również rozdział systemu dla większych wysokości statycznych
•	 Możliwe wielkości systemów S, M i L. 

AquaFlex EXPRESSO HF

•	 Dzięki AquaFlex EXPRESSO HF można zrealizować koncepcje systemowe ze zbiornikiem 
„świeżej wody“, które są szczególnie odpowiednie dla źródeł ciepła o dużych przepływach 
(pompy ciepła i większe kotły)

•	 Dzięki AquaFlex EXPRESSO HF  możliwa jest korekta kąta nachylenia zestawu montażowego 
oraz montaż na dachu płaskim lub ścianie.

•	 Od 1.8.2018 dostępny jest również rozdział systemu dla większych wysokości statycznych
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AquaFlex

AquaFlex Zestaw bazowy S – Ciepła woda

Zestaw bazowy S – Ciepła woda Compact Universal

mini, S Zbiornik, S Moder.*, S mini, S Zbiornik, S Moder.*, S

Nr. zamów. Nazwa 08-8289 08-8290 08-8291 08-8292 08-8293 08-8294

08-1932 Zestaw rur falistych z 2 czujnikami 1 1 1 1 1 1

88-8017 Zestaw łuku 180°, czarny 1 1 1 1 1 1

- Stacja solar STAqua mono UPM3 z regulacją 1 1 1

- Stacja solar STAqua II UPM3 z regulacją 1 1 1

90-2939 Automatyczny mieszalnik Solar ESBE VTS522 1 1 1 1 1 1

08-8319 Zestaw przył. zbiornika Aqua 3/4”, 2 przył. 1 1

08-8315 Zestaw przył. zbiornika Aqua, 2 przył. 1 1

08-8316 Zestaw przył. zbiornika Aqua, 1 przył. 1 1

09-7459 Czujnik zbiornika TW/Systa NTC 5 K, 6 mm 1 1

09-7346 Czujnik zbiornika TWU/Systa 2 mm, Kabel 4 m 1 1 1 1

08-8460 Zestaw połączeniowy EXPRESSO HF - STAqua II

07-7317 Nypel redukcyjny R 1 1/2“ - G 1“ GZ z izolacją

Pozostałe Dokumentacja i czekoladki 1 1 1 1 1 1

Zestaw bazowy AquaFlex S i S-WT

Zestaw bazowy AquaFlex S – małe systemy do 17 m² i 10 m wysokości - Ciepła woda

AquaFlex Zestaw bazowy S – Ogrzewanie

Zestaw bazowy S – Ogrzewanie EXPRESSINO PS2Plus Aqua EXPRESSO

S S III, S HF S

Nr. zamów. Nazwa 08-8180 08-8187 08-8296 08-8300

08-1932 Zestaw rur falistych z 2 czujnikami 1 1 1 1

88-8017 Zestaw łuku 180°, czarny 1 1 1 1

- Stacja solar STAqua mono UPM3 z regulacją

- Stacja solar STAqua II UPM3 z regulacją 1 1 1

90-2939 Automatyczny mieszalnik Solar ESBE VTS522

08-8319 Zestaw przył. zbiornika Aqua 3/4”, 2 przył.

08-8315 Zestaw przył. zbiornika Aqua, 2 przył.

08-8316 Zestaw przył. zbiornika Aqua, 1 przył. 1 1 1

09-7459 Czujnik zbiornika TW/Systa NTC 5 K, 6 mm 1 1 1

09-7346 Czujnik zbiornika TWU/Systa 2 mm, Kabel 4 m

08-8460 Zestaw połączeniowy EXPRESSO HF - STAqua II 1

07-7317 Nypel redukcyjny R 1 1/2“ - G 1“ GZ z izolacją 2

Pozostałe Dokumentacja i czekoladki 1 1 1 1

Zestaw bazowy AquaFlex S – małe systemy bis 17 m² i 10 m wysokości – ogrzewanie

* Modernizacja

AquaFlex - zestawy bazowe



49

Te
ch

ni
ka

 s
ol

ar
 -

 S
ys

te
m

y

KATALOG 2023 / V1.0 / 01/2023

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Dettenhausen. Zmiany techniczne zastrzeżone.

AquaFlex
AquaFlex - zestawy bazowe

AquaFlex Zestaw bazowy S-WT

Zestaw bazowy S-WT Universal PS2Plus Aqua EXPRESSO

SP, S-WT NR, S-WT S-WT III, S-WT HF, S-WT

Nr. zamów. Nazwa 08-8178 08-8179 08-8188 08-8181 08-8186

08-1932 Zestaw rur falistych z 2 czujnikami 1 1 1 1 1

88-8017 Zestaw łuku 180°, czarny 1 1 1 1 1

- Stacja Solar STAqua WT 1 1 1 1 1

- Stacja solar wymiennikowa WTS-34 1 1 1 1 1

09-7451 Przełącznik czujnika PT1000 Bus 1 1 1 1 1

08-6085 Zestaw separatora powietrza, samozamykający 1 1 1 1 1

90-2939 Automatyczny mieszalnik Solar ESBE VTS522 1 1

08-8315 Zestaw przył. zbiornika Aqua, 2 przył. 1

08-8316 Zestaw przył. zbiornika Aqua, 1 przył. 1 1 1 1

09-7459 Czujnik zbiornika TW/Systa NTC 5 K, 6 mm 1 1 1 1

09-7346 Czujnik zbiornika TWU/Systa 2 mm, Kabel 4 m 1

08-8460 Zestaw połączeniowy EXPRESSO HF - STAqua II 1

07-7317 Nypel redukcyjny R 1 1/2“ - G 1“ GZ z izolacją 2

Pozostałe Dokumentacja i czekoladki 1 1 1 1 1

Zestaw bazowy AquaFlex S i S-WT

Zestaw bazowy AquaFlex S-WT – małe systemy do 17 m² powyżej 10 wysokości z separacją systemu

AquaFlex Zestaw bazowy  
bez rozdziału

AquaFlex Zestaw bazowy  
z rozdziałem

Zestaw bazowy M i M-WT EXPRESSO PS2Plus EXPRESSO PS2Plus

M M M-WT M-WT

Nr. zamów. Nazwa 08-8182 08-8189 08-8183 08-8190

08-1932 Zestaw rur falistych z 2 czujnikami 1 1 1 1

88-8017 Zestaw łuku 180°, czarny 1 1 1 1

08-1948 Zestaw 2-zestawy GV 18 1 1 1 1

- Stacja solar STAqua II UPM3z Regulacją 1 1

- Stacja solar STAqua WT 1 1

- Stacja solar wymiennikowa WTS-34 1 1

08-6085 Zestaw separatora powietrza, samozamykający 1 1

08-8316 Zestaw przył. zbiornika Aqua, 1 przył. 1 1 1 1

09-7459 Czujnik zbiornika TW/Systa NTC 5 K, 6 mm 1 1 1 1

07-7317 Nypel redukcyjny R 1 1/2“ - G 1“ GZ z izolacją 2 2

Pozostałe Dokumentacja i czekoladki 1 1 1 1

Zestaw bazowy AquaFlex M und M-WT

Zestaw bazowy AquaFlex M und M-WT – Średnie systemy od 17 do 34 m² bez i z separacją systemu
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Zestaw bazowy AquaFlex L i L-WT

Zestaw bazowy AquaFlex L i L-WT – duże systemy od 34 do 68 m² bez i z separacją systemu

AquaFlex Zestaw bazowy  
bez rozdziału

AquaFlex Zestaw bazowy  
z rozdziałem

Zestaw bazowy L i L-WT EXPRESSO PS2Plus EXPRESSO PS2Plus

L L L-WT L-WT

Nr. zamów. Nazwa 08-8184 08-8191 08-8185 08-8192

08-1932 Zestaw rur falistych z 2 czujnikami 2 2 2 2

88-8017 Zestaw łuku 180°, czarny 2 2 2 2

08-1948 Zestaw 2-Zestawy GV 18 2 2 2 2

- Stacja solar STAqua II UPM3z Regulacją 2 2

- Stacja solar STAqua WT 2 2

- Stacja solar wymiennikowa WTS-34 2 2

08-6085 Zestaw separatora powietrza, samozamykający 2 2

08-8316 Zestaw przył. zbiornika Aqua, 1 przył. 2 2 2 2

09-7459 Czujnik zbiornika TW/Systa NTC 5 K, 6 mm 2 2 2 2

07-7317 Nypel redukcyjny R 1 1/2“ - G 1“ GZ z izolacją 4 4

Pozostałe Dokumentacja i czekoladki 1 1 1 1

Stosowane zestawy podstawowe:
•	 AquaFlex S  do 17 m² Pow. kolektora i 10 m wysokości statycznej
•	 AquaFlex S-WT  do 17 m² Pow. kolektora i > 10 do 20 m wysokości statycznej
•	 AquaFlex M  > 17 do 34 m² Pow. kolektora i 10 m wysokości statycznej
•	 AquaFlex M-WT  > 17 do 34 m² Pow. kolektora i > 10 do 20 m wysokości statycznej
•	 AquaFlex L  > 34 do 68 m² Pow. kolektora i 10 m wysokości statycznej
•	 AquaFlex L-WT  > 34 do 68 m² Pow. kolektora i > 10 do 20 m wysokości statycznej

AquaFlex - zestawy bazowe

AquaFlex
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AquaFlex – Dziesięć kroków do sukcesu

W celu osiągnięcia jak największej przejrzystości, koncepcja AquaFlex 
została przedstawiona w formie tabeli wyboru, którą można znaleźć 
z boku.

Tabela obejmuje zarówno obszary zastosowania do ciepłej wody i 
ogrzewania, jak również małe (S), średnie (M) i duże (L) systemy Aqua 
z (WT) i bez separacji systemów. 

Podczas kompletowania i zamawiania pakietu AquaFlex wymagane 
jest tylko osiem kroków:
1.  Sprawdź czy systemów rozmiarze S, jeśli tak to czy nie jest zwykłym 

dostępnym AquaPakietem do zamówienia.
2.  Jeśli nie, określ żądaną wielkość systemu (S, M lub L) i zdecyduj, czy 

wymagana jest separacja systemu (S-WT, M-WT, L-WT).
3.  Określanie właściwego zestawu bazowego w zależności od 

pożądanego systemu AquaSolar
4.  Określanie liczby i rodzaju modułów kolektorów zgodnie z 

wytycznymi projektowymi Aqua
5.  Ustalenie wymaganych zestawów montażowych w zależności od 

wybranych modułów kolektora
6.  Wybierz jeden lub więcej pasujących zestawów połączeniowych, 

jeśli to konieczne
7.  Opcjonalnie wybierz zbiornik odpowiedni dla zestawu bazowego i 

powierzchni kolektora
8.  Wybrać prawidłowej wielkości naczynie przeponowe (MAG) i 

ewentualnie jeśli to konieczne określić separację systemu
9.  Złóż zamówienie w Paradigmie

9 Kroków Przykład

Standardowy AquaPakiet

dostępny?
NIE !

Zestaw bazowy

PS2Plus FST

Ilość i Typ

Kolektorów

2 x AQUA

PLASMA 19/34

Ilość i  Typ

Zestawów montażowych,

Rozbudów

1 x Zestaw montażowy,

1 x Rozbudowa

AD dachówka Plus L19/R14

Wielkość i Typ

Zestawów połączeniowych

1 x V-Set

AQUA PLASMA

Wybór zbiornika 1 x PS2Plus FST 500

Zamówienie Zamówienie

AquaPakiet

zamówić

Pozycje

obowiązkowe

Opcja

tak

nie

Wybór MAG MAG 105 l

Wybór
zestawu bazowego

AquaFlex - Konfiguracja

AquaFlex
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Typ Wielkość Nr. zamów. Nazwa

Ze
st

aw
 b

az
ow

y

Compact S

08-8289 Zestaw bazowy AquaFlex Compact mini S
08-8290 Zestaw bazowy AquaFlex Compact, SP S

08-8291 Zestaw bazowy AquaFlex Compact, NR, S

Universal S

08-8292 Zestaw bazowy AquaFlex Universal mini S

08-8293 Zestaw bazowy AquaFlex Universal, SP, S

08-8294 Zestaw bazowy AquaFlex Universal, NR, S

08-8178 Zestaw bazowy AquaFlex Universal, SP, S-WT

08-8179 Zestaw bazowy AquaFlex Universal, NR, S-WT

EXPRESSINO S 08-8180 Zestaw bazowy AquaFlex EXPRESSINO, S

EXPRESSO

S
08-8296 Zestaw bazowy AquaFlex EXPRESSO, S

08-8181 Zestaw bazowy AquaFlex EXPRESSO, S-WT

M
08-8182 Zestaw bazowy AquaFlex EXPRESSO, M

08-8183 Zestaw bazowy AquaFlex EXPRESSO, M-WT

L
08-8184 Zestaw bazowy AquaFlex EXPRESSO, L

08-8185 Zestaw bazowy AquaFlex EXPRESSO, L-WT

EXPRESSO HF S
08-8300 Zestaw bazowy AquaFlex EXPRESSO HF

08-8186 Zestaw bazowy AquaFlex EXPRESSO HF, S-WT

PS2Plus

S
08-8187 Zestaw bazowy AquaFlex PS2Plus, S

08-8188 Zestaw bazowy AquaFlex PS2Plus, S-WT

M
08-8189 Zestaw bazowy AquaFlex PS2Plus, M

08-8190 Zestaw bazowy AquaFlex PS2Plus, M-WT

L
08-8191 Zestaw bazowy AquaFlex PS2Plus, L
08-8192 Zestaw bazowy AquaFlex PS2Plus, L-WT

K
ol

ek
to

r

AQUA PLASMA

08-0856 Kolektor AQUA PLASMA 15/27
08-0858 Kolektor AQUA PLASMA 15/40

08-0441 Kolektor AQUA PLASMA 19/34

08-0442 Kolektor AQUA PLASMA 19/50

STAR

08-4004 Kolektor STAR 15/26

08-4005 Kolektor STAR 15/39

08-4006 Kolektor STAR 19/33
08-4007 Kolektor STAR 19/49

D
ac

h 
sk

oś
ny

 -
 Z

es
ta

w
y 

da
ch

ow
e

Zestaw 
połączeniowy

08-8092 Zestaw połączeniowy Kolektor AQUA PLASMA
08-8099 Zestaw połączeniowy Kolektor STAR

Zestaw montażowy
Dach skośny Plus

bez uchwytu

08-8118 Zestaw montażowy AD Dachówka Plus L15/R14

08-8119 Zestaw montażowy AD Dachówka Plus L15/R21

08-8120 Zestaw montażowy AD Dachówka Plus L19/R14

08-8121 Zestaw montażowy AD Dachówka Plus L19/R21

Rozbudowa Plus
bez uchwytu

08-8123 Rozbudowa AD Dachówka Plus L15/R14

08-8124 Rozbudowa AD Dachówka Plus L19/R14

08-8126 Rozbudowa obciążenia AD Dachówka Plus L15

08-8127 Rozbudowa obciążenia AD Dachówka Plus L19

Korekta pochylenia 
Plus

bez uchwytu

08-8145 Korekta pochylenia AD Dachówka Plus L15 

08-8146 Korekta pochylenia AD Dachówka Plus L19 

08-8148 Rozbudowa obciążenia Pochylenie AD Dachówka Pl L15
08-8149 Rozbudowa obciążenia Pochylenie AD Dachówka Pl L19 

AquaFlex - Konfiguracja

AquaFlex
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Typ Wielkość Nr. zamów. Nazwa

D
ac

h 
śk

oś
ny

-O
sp

rz
ęt Osprzęt zestawów 

montażowych  
AD Plus,  

Zamówić 1 zestaw 
dla każdej szyny 

montażowej

08-8141 Zestaw haków dachowych Dachówka Plus
08-8152 Zestaw dachówka rybia łuska Plus

08-8153 Zestaw dach łupkowy Plus

08-8154 Zestaw płyta falista Plus 180 mm

08-8155 Zestaw płyta falista Plus 200 mm

08-8142 Zestaw dla izolowanych krokwi 120 mm Plus

08-8143 Zestaw dla izolowanych krokwi 180 mm Plus

08-4133 Zestaw łącznika główkowego dla haków dachowych

08-4134 Zestaw łącznika główkowego dla śrub prętowych
Zestaw łączący 08-8158 Zestaw łączący Plus (nie dla Korekty pochylenia)

D
ac

h 
pł

as
ki

Dach płaski/Ściana  
FD/WD PLUS

08-8130 Zestaw montażowy FD/WD Plus L15
08-8131 Zestaw montażowy FD/WD Plus L19

Rozbudowa  
FD/WD PLUS

08-8132 Rozbudowa obciążenia FD/WD Plus L15

08-8133 Rozbudowa obciążenia FD/WD Plus L19
Zestaw akcesoriów 08-4280 Szyna adaptera dla dachów płaskich

Zb
io

rn
ik

TW 120 i 155
06-5512 Zbiornik ciepłej wody TW 120
06-5513 Zbiornik ciepłej wody TW 155

TW 200 do 500

06-5520 Zbiornik ciepłej wody TW 200

06-5521 Zbiornik ciepłej wody TW 300

06-5522 Zbiornik ciepłej wody TW 400

06-5523 Zbiornik ciepłej wody TW 500

PS2Plus FST

07-7340 Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST-25 500

07-7341 Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST-25 800

07-7342 Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST-25 1000

07-7343 Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST-25 1250

EXPRESSINO
07-7151 Zbiornik kompaktowy EXPRESSINO 300

07-7149 EXPRESSINO 300 dla kaskad

Aqua EXPRESSO

07-0113 Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III 500, R

07-0114 Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III 650, R

07-0115 Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III 800, R

07-0116 Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III 1000, R

07-0117 Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III 500, L

07-0118 Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III 650, L

07-0119 Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III 800, L

07-0120 Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III 1000, L

Aqua EXPRESSO HF 07-0202 Aqua EXPRESSO 800 HF R

PS2Plus

07-7300 Zbiornik buforowy PS2Plus 500

07-7301 Zbiornik buforowy PS2Plus 800

07-7302 Zbiornik buforowy PS2Plus 1000

07-7303 Zbiornik buforowy PS2Plus 1250

07-0101 Zbiornik buforowy EXPRESSO PS 500, R

07-0102 Zbiornik buforowy EXPRESSO PS 650, R

07-0103 Zbiornik buforowy EXPRESSO PS 800, R

EXPRESSO PS 07-0104 Zbiornik buforowy EXPRESSO PS 1000, R

07-0105 Zbiornik buforowy EXPRESSO PS 500, L

07-0106 Zbiornik buforowy EXPRESSO PS 650, L

07-0107 Zbiornik buforowy EXPRESSO PS 800, L
07-0108 Zbiornik buforowy EXPRESSO PS 1000, L

AquaFlex - Konfiguracja

AquaFlex
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AquaFlex - Konfiguracja

Wskazówka

•	 Zestawy bazowe są dostępne tylko w ramach AquaFlex, więc nie można ich zamówić osobno!
•	 Na zamówienie dozwolony jest tylko 1 zestaw podstawowy AquaFlex !
•	 Każdy pakiet AquaFlex musi zawierać co najmniej 1 kolektor i 1 zestaw montażowy oprócz  zestawu bazowego!

Typ Wielkość Nr. zamów. Nazwa

O
sp

rz
ęt

  
zb

io
rn

ik
ów Stacja „świeżej wody“

Kaskada „świeżej 
wody“

07-7170 Stacja „świeżej wody“ FST-25
07-0171 Naścienna Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III

07-0172 Kaskada „świeżej wody“ WFS-35-2 - 2 Moduły 

07-0173 Kaskada „świeżej wody“ WFS-35-3 - 3 Moduły

07-0174 Kaskada „świeżej wody“ WFS-35-4 - 4 Moduły
07-0177 Zawór 3-drogowy Kaskada „świeżej wody“

A
kc

es
or

ia
 p

rz
ył

.

Aqua EXPRESSO 07-0122 Zestaw kaskady dla Aqua EXPRESSO III
Aqua EXPRESSO HF 08-8460 Zestaw przyłączeniowy EXPRESSO HF - STAqua II

PS2PLUS
07-7350 Zestaw przyłączeniowy FST-25 PS2Plus 500

07-7351 Zestaw przyłączeniowy FST-25 PS2Plus 800/1250
07-7352 Zestaw przyłączeniowy FST-25 PS2Plus 1000

O
sp

rz
ęt

 s
ys

te
m

ów

Naczynia przeponowe

08-5682 Solar-Naczynie przeponowe 35 l, z Osprzętem
08-5664 Solar-Naczynie przeponowe 50 l, z Osprzętem

08-5666 Solar-Naczynie przeponowe 80 l, z Osprzętem

08-5667 Solar-Naczynie przeponowe 105 l, z Osprzętem

08-5668 Solar-Naczynie przeponowe 150 l, z Osprzętem

08-5720 Solar-Naczynie przeponowe 200 l, z Osprzętem

08-5721 Solar-Naczynie przeponowe 250 l, z Osprzętem

08-5722 Solar-Naczynie przeponowe 300 l, z Osprzętem

08-5723 Solar-Naczynie przeponowe 400 l, z Osprzętem

08-5724 Solar-Naczynie przeponowe 500 l, z Osprzętem

08-5725 Solar-Naczynie przeponowe 600 l, z Osprzętem

Zestaw Separacji 
systemu

08-4216 Zestaw ADG z VSG80 i MAG50 z osprzętem

08-4217 Zestaw ADG z VSG80 i MAG80 z osprzętem

08-4218 Zestaw ADG z VSG80 i MAG105 z osprzętem

AquaFlex
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Skoncentruj się na niezbędnych rzeczach

Osprzęt pasujący do wszystkich znaczących rozwiązań w zakresie techniki solar. Tą logikę stosuje Paradigma jako oferodawca systemów. W tym 
rozdziale, znajduje się odpowiedni osprzęt i komponenty do montażu, uruchomienia, rozbudowy i dozbrojenia AquaPakietów.

Orurowanie solar 

•	 Idealna, technika połączeń pomiędzy Zestawem podłączeniowym a Stacją solar w Pakietach 
solar Paradigma - Przewody solar SPEED i Rury faliste solar SPEED FLEX

•	 Optymalna technika połączeń pomiędzy stacją solar a zbiornikiem - Rura falista solar MONO 
FLEX

Podłączenie kolektorów i zestawy łączące 

•	 Zestaw rur falistych z dwoma czujnikami lub bez czujnika kolektora
•	 Zestaw łączący kolektorów
•	 Zestaw łuku180° dla STAR i AQUA PLASMA
•	 Zestawy hydrauliczne
•	 Zestaw 2-Zestawy

Osprzęt hydrauliczny 

•	 Elementy przejściowe
•	 Zawory i hamulce grawitacyjne
•	 Zawór bezpieczeństwa dla Stacji solar STAqua II
•	 Manometr dla Stacji solar STAqua II
•	 Zawory przepłukująco-napełniające
•	 Tuning-Set do wspomagania ogrzewania

Naczynia przeponowe i  przednaczynia 

•	 Naczynia wzbiorcze przeponowe dla wysokich temperatur w obiegu solar
•	 Ze specjalną membraną obniżającą dyfuzję gazów
•	 Przednaczynia

Dalszy osprzęt 

•	 Plandeka ochronna przed słońcem
•	 Kompletny zestaw do pomiaru wartości przewodności

Stacja napełniająco-przepłukująca 

•	 Stacja napełniająco-przepłukująca do uruchomienia i obsługi serwisowej zamkniętych 
systemów

•	 Do napełniania bez pęcherzyków powietrza, przepłukania i próby ciśnieniowej w technice 
solar

Komponenty systemów Techniki solar
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Komponenty systemów Techniki solar

Orurowanie solar SPEED 

•	 Orurowanie solar SPEED jest jednym z najlepszych technicznie, energetycznie i ekonomicznie 
połączeń kolektora z zasobnikiem solarnym

•	 Dwie równoległe rurki miedziane, izolowane termicznie, z przewodem silikonowym do 
podłączenia czujnika kolektora

•	 Rozmiary Cu 12, Cu 15 i Cu 18, każdy o długości 15 i 25 m
•	 Bogate wyposażenie dodatkowe

Orurowanie solar SPEED FLEX 

•	 Karbowana rura solarna SPEED FLEX to elastyczne i ekonomiczne połączenie kolektora z 
zasobnikiem solarnym

•	 Dwie równoległe rury karbowane ze stali nierdzewnej, izolowane termicznie z przewodem 
silikonowym do podłączenia czujnika kolektora

•	 Rozmiary DN 10, DN 12, DN 16 i DN 20, każdy o długości 15 i 25 m
•	 Bogate wyposażenie dodatkowe

Orurowanie solar MONO FLEX 

•	 Rura karbowana solarna MONO FLEX jest elastycznym połączeniem pomiędzy orurowaniem 
obiegu kolektora lub stacją solarną a zasobnikiem

•	 Preizolowana rura karbowana ze stali nierdzewnej
•	 Orurowanie zasilania i/lub powrotu w budynku z systemami AquaSolar
•	 Rozmiary DN 10, DN 12 i DN 16, każdy o długości 10 m
•	 Bogate wyposażenie dodatkowe

Projektowanie orurowania solar

•	 Wymagana minimalna prędkość w obiegu solarnym
•	 Wymiar i długość karbowanej rury solarnej SPEED FLEX oraz orurowania solarnego SPEED
•	 Tabela doboru rur do systemów AquaSolar ze stacją solarną STAqua mono lub STAqua II
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Orurowanie solar SPEED

Krótki opis

•	 Orurowanie solar SPEED jest technicznie, energetycznie i ekonomicznie, najlepszym połączniem 
pomiędzy kolektorem a zbiornikiem.

•	 Dwie ułożone równolegle rury miedziane izolowane cieplnie z kablem silikonowym dla 
podłączenia czujnika kolektora.

Zalety i korzyści

•	 Krótki czas montażu, redukcja kosztów poprzez niewielki nakład montażowy
•	 Nie jest wymagane ułożenie oddzielnego kabla czujnika
•	 Małe zapotrzebowanie miejsca zabudowy
•	 Łatwy montaż, łatwe i proste przedłużenie śrubunkami z pierścieniami zaciskowymi i zaciskami kablowymi
•	 Wszystkie wymagane do montażu komponenty objęte zakresem dostawy (Materiał mocujący opcjonalnie)
•	 Nie wymagane lutowanie
•	 Redukcja strat ciepła dzięki bardzo dobrej izolacji cieplnej
•	 Redukcja materiałów, miedzi i izolacji cieplnej

Cechy charakterystyczne

•	 Oplot siatkowy dla ochrony izolacji przed uszkodzeniem podczas montażu. Chroni trwale izolację cieplną przed uszkodzeniami poprzez drobne 
zwierzęta

•	 Bardzo niskie straty cieplne - wykonanie jako podwójna rura i przez to mniejsza powierzchnia zewnętrzna
•	 Izolacja cieplna z porowatego kauczuku wolna od FCKW i PCV, odporna na wpływy atmosferyczne, promieniowanie UV i temperaturę do 150 °C
•	 Krótkotrwale odporna do 175 °C
•	 Grubość izolacji ok.15 mm, lR = 0,04 W/(m*K) przy 40 °C. Straty ciepła odpowiadają dla dwóch oddzielnie ułożonych rur ze 100 % izolacją cieplną 

wg. EnEV
•	 Kabel silikonowy 3 x 0,75 mm² dla czujnika kolektora, odporny na temperaturę do 180 °C
•	 Rura Cu DIN zgodnie z EN 12449 (R220)
•	 Jednoznaczne oznakowanie rury zasilania i powrotu

SPEED 12 / 
15 m

Cu 12 x 0,8 
mm

SPEED 12 / 
25 m

Cu 12 x 0,8 
mm

SPEED 15 / 
15 m

Cu 15 x 0,8 
mm

SPEED 15 / 
25 m

Cu 15 x 0,8 
mm

SPEED 18 / 
15 m

Cu 18 x 1,0 
mm

SPEED 18 / 
25 m

Cu 18 x 1,0 
mm

Numer zamów. 08-1857 08-1858 08-1859 08-1860 08-1420 08-1421

Zakres dostawy

Orurowanie	solar,	izolacja	EPDM	z	oplotem	siatkowym	• 2	szt.	śrubunek	z	pierścieniami	zacisk.	(przejściowy)	• 12	tulejek	wzmacniających	• 4	zaciski	
kablowe	dla	połączenia	kabla	czujnika	• 1	rolka	samoklejącej	folii	ochronnej	PE	• 2	m	węża	izolacyjnego	rozciętego	• 	1	rolka	taśmy	izolacyjnej

Wskazówka

•	 Obejmy mocujące i śruby prętowe nie są objęte zakresem dostawy. Prosimy zamówić oddzielnie!
•	 Zastosowanie Przewodów solar SPEED wzgl. Rur falistych solar SPEED na zewnątrz budowli stanowi przy AquaSystemach wymóg!
•	 Orurowanie solar SPEED Cu 18 nadaje się idealnie jako wspólne orurowanie przy 2-Zestawowych AquaSystemach o powierzchni kolektora brutto 

od 17 m² do 34 m².

Komponenty systemów Techniki solar
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Orurowanie solar SPEED
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Komponenty systemów Techniki solar

Dane techniczne

SPEED 12 / 
15 m

Cu 12 x 0,8 
mm

SPEED 12 / 
25 m

Cu 12 x 0,8 
mm

SPEED 15 / 
15 m

Cu 15 x 0,8 
mm

SPEED 15 / 
25 m

Cu 15 x 0,8 
mm

SPEED 18 / 
15 m

Cu 18 x 1,0 
mm

SPEED 18 / 
25 m

Cu 18 x 1,0 
mm

Pojemność wodna na metr l 0,17 0,17 0,28 0,28 0,4 0,4

Pojemność wodna całkowita l 2,6 4,3 4,2 7,1 6 10

Zwój z osprzętem m 15 25 15 25 15 25

Minimalny promień gięcia mm 75 75 110 110 150 150

Pow. kolektora brutto od - do m² 0 - 12 0 - 12 10 - 17 10 - 17 14 - 34 14 - 34

Wymiar A mm 42 42 45 45 52 52

Wymiar B mm 67 67 73 73 82 82

Średnica zewnętrzna mm 12 12 15 15 18 18

Średnica wewnętrzna mm 10,4 10,4 13,4 13,4 16 16

Wymiary

Rysunek wymiarowy

Przekrój - Orurowanie solar SPEED

Orurowanie solar SPEED
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Osprzęt

Pierścienie redukcyjne dla śrubunków z pierścieniami zaciskowymi

dla	przejścia	śrubunku	z	pierścieniami	zaciskowymi	Cu	18	wzgl.	Cu	15 na	orurowanie	solar	SPEED	Paradigma

Cu 18 na 15 Cu 18 na 12 Cu 15 na 12

Numer zamów. 08-5637 08-5638 08-5639

Śrubunek z pierścieniami zaciskowymi

do połączenia orurowania solar SPEED lub rury miedzianej
Śrub. z pierśc. zacisk. 

12 mm
Śrub. z pierśc. zacisk. 

15 mm
Śrub. z pierśc. zacisk. 

18 mm

Numer zamów. 08-6043 08-6059 08-1437

Trójnik 18 mm z pierścieniami zaciskowymi

Trójnik 18 mm z pierścieniami zaciskowymi

Numer zamów. 08-1436

Komponenty systemów Techniki solar

Obejmy mocujące orurowania solar SPEED

Do zamocowania rur falistych solar SPEED FLEX / Orurowania solar SPEED na ścianie lub suficie
Zakres dostawy: 4 obejmy mocujące, dyble i śruby prętowe

SPEED DN 10 / Cu 12 SPEED DN 12 / Cu 15 SPEED DN 16 / Cu 18

Numer zamów. 08-1895 08-1896 08-1897

Orurowanie solar SPEED
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Komponenty systemów Techniki solar

Rury faliste solar SPEED FLEX

Krótki opis

Dwie równolegle prowadzone rury faliste ze stali szlachetnej w izolacji cieplnej z wintegrowanym 
kablem silikonowym dla podłączenia czujnika kolektora

Zalety i korzyści

•	 Krótki czas montażu, redukcja kosztów dzięki małemu nakładowi montażowemu
•	 Niewymagane osobne układanie kabla do czujnika
•	 Wymagana mała powierzchnia montażowa
•	 Proste ułożenie z pomocą specjalnych śrubunków i zacisków kablowych
•	 Poręczny montaż dzięki niewielkiemu ciężarowi i dużej elastyczności
•	 Wszystkie wymagane do montażu elementy w zakresie dostawy (Materiał mocujący opcjonalnie)
•	 Wysokie bezpieczeństwo przy gięciu o małym promieniu
•	 Redukcja strat ciepła dzięki bardzo dobrej izolacji cieplnej
•	 Zredukowany udział materiałowy dla rur falistych i izolacji cieplnej
•	 Wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki technice uszczelnień metalicznych

Cechy charakterystyczne

•	 Oplot siatkowy, odporność na promienie UV, dla ochrony izolacji przed rozerwaniem podczas montażu. Chroni trwale izolację cieplną przed 
uszkodzeniami poprzez drobne zwierzęta

•	 Bardzo niskie straty cieplne - wykonanie jako podwójna rura i przez to mniejsza powierzchnia zewnętrzna
•	 Lekki, elastyczny materiał izolacji cieplnej z kauczuku syntetycznego, z zamkniętymi porami, odporny na warunki zewnętrzne i promieniowanie 

UV, wolny od FCKW i PVC, dla temperatur do 150 °C
•	 Krótkotrwała odporność na temperatury do 175 °C
•	 Grubość izolacji ok. 15 mm, lR = 0,04 W/(m*K), przy 40 °C straty ciepła odpowiadające dwóm pojedynczo ułożonym rurom ze 100 % izolacją 

cieplną wg. EnEV
•	 Kabel silikonowy czujnika kolektora 3 x 0,75 mm², VDE 0295, odporny na temperatury do 180 °C
•	 Jednoznaczne oznakowanie rury zasilania i powrotu
•	 Bardzo mały ciężar, odporność na wysokie temperatury
•	 Elastyczne i bezpieczne na załamanie, mały promień gięcia
•	 Dwie równolegle prowadzone rury zasilania i powrotu solar, fabrycznie zaizolowane z kablem silikonowym czujnika kolektora

Rury faliste SPEED FLEX, Zwój 15 m

SPEED
DN 10/15 m

SPEED
DN 12/15 m

SPEED
DN 16/15 m

SPEED
DN 20/15 m

Numer zamów. 08-1412 08-1414 08-1416 08-1418

Rury faliste SPEED FLEX, Zwój 25 m

SPEED
DN 10/25 m

SPEED
DN 12/25 m

SPEED
DN 16/25 m

SPEED
DN 20/25 m

Numer zamów. 08-1413 08-1415 08-1417 08-1419

Zakres dostawy

Rury	faliste	solar	z	izolacją	EPDM	i	oplotem	siatkowym	• 4	specjalne	śrubunki	z	końcówkami	12	mm	względnie	15	mm,	z	czego	2	po	stronie	kolektora	
zamontowane	• 4	zaciski	 kablowe	do	połączenia	 z	kablem	czujnika	• 1	 rolka	 samoprzylepnej	 folii	ochronnej	PE	• 2	m	wąż	 izolacyjny	 rozcięty	 
• 1	rolka	taśmy	izolacyjnej

Orurowanie solar SPEED FLEX
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Komponenty systemów Techniki solar

Wskazówka

•	 Maksymalna dopuszczalna długość w jednym systemie: 15 m
•	 Alternatywnie, we wszystkich systemach solar można stosować orurowanie SPEED w wykonaniu z miedzi
•	 Zastosowanie Przewodów solar SPEED wzgl. Rur falistych solar SPEED na zewnątrz budowli stanowi przy AquaSystemach wymóg!
•	 Orurowanie solar SPEED FLEX DN 20 nadaje się idealnie jako wspólne orurowanie przy 2-Zestawowych AquaSystemach o powierzchni kolektora 

brutto od 23 m² do 34 m².

Dane techniczne

SPEED
DN 

10/15 m

SPEED
DN 

10/25 m

SPEED
DN 

12/15 m

SPEED
DN 

12/25 m

SPEED
DN 

16/15 m

SPEED
DN 

16/25 m

SPEED
DN 

20/15 m

SPEED
DN 

20/25 m

Pojemność wodna na metr l 0,22 0,22 0,31 0,31 0,56 0,56 0,84 0,84

Pojemność wodna całkowita l 3,3 5,5 4,7 7,8 8,5 14,1 12,6 21

Zwój z osprzętem m 15 25 15 25 15 25 15 25

Minimalny promień gięcia mm 18 18 20 20 25 25 30 30

Pow. kolektora brutto od - do m² 0 - 10 0 - 10 8 - 14 8 - 14 14 - 17 14 - 17 24 - 34 24 - 34

Tulejki wzmacniające mm 12 12 15 15 15 15 18 18

Wymiar A mm 42 42 45 45 55 55 62 62

Wymiar B mm 67 67 73 73 93 93 105 105

Średnica zewnętrzna mm 14,2 14,2 16,5 16,5 21,3 21,3 26,7 26,7

Średnica wewnętrzna mm 10,1 10,1 12,3 12,3 16,3 16,3 20,4 20,4

Wymiary

Przekrój - Rury faliste SPEED

Orurowanie solar SPEED FLEX
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Obejmy mocujące orurowania solar SPEED

Do zamocowania rur falistych solar SPEED FLEX / Orurowania solar SPEED na ścianie lub suficie
Zakres dostawy: 4 obejmy mocujące, dyble i śruby prętowe

SPEED DN 10 / 
Cu 12

SPEED DN 12 / 
Cu 15

SPEED DN 16 / 
Cu 18

SPEED DN 20

Numer zamów. 08-1895 08-1896 08-1897 08-1444

Zestaw osprzętu orurowania solar SPEED FLEX

Do	skompletowania	resztek	rury	falistej	solar	SPEED	FLEX	•	Jako	przejście	z	rury	falistej	solar	na	miedź	•	Z	końcówką	
połączeniową z mosiądzu
Zakres dostawy: 2 x Przeciwnakrętka, 2 x Pierścień zaciskowy, 4 x Uszczelka miedziana, 2 x Przejście, 1 x Podkładka 
karoseryjna, 4 x Zacisk WAGO

SPEED DN 10 SPEED DN 12 SPEED DN 16 SPEED DN 20

Numer zamów. 08-1404 08-1405 08-1406 08-1407

Komponenty systemów Techniki solar
Orurowanie solar SPEED FLEX

Osprzęt

Śrubunek rur falistych solar SPEED FLEX lub MONO FLEX z końcówką podłączeniową

Przejście	rury	falistej	solar	na	miedź	• Z	mosiężną	końcówką	podłączeniową
Zakres dostawy: 2  śrubunki	 z	 przeciwnakrętką,	 podkładkami	 zaciskowymi,	 częściami	 gwintowanymi	 z	 końcówkami	
podłączeniowymi, uszczelkami Cu, podkładką karoseryjną

DN 10 z 
końcówką 
CU 12 mm

DN 12 z 
końcówką 
CU 12 mm

DN 12 z 
końcówką 
Cu 15 mm

DN 16 z 
końcówką 
CU 15 mm

DN 20 z 
końcówką 
CU 18 mm

Numer zamów. 08-1422 08-1423 08-1424 08-1425 08-1426

Śrubunek łączący rury faliste solar SPEED FLEX lub MONO FLEX ze sobą

Do połączenia ze sobą rur falistych solar SPEED FLEX lub MONO FLEX
Zakres dostawy: 2 śrubunki z przeciwnakrętką, podkładkami zaciskowymi, podwójnym nyplem, uszczelkami Cu, 
podkładką karoseryjną

DN 10 na DN 10 DN 12 na DN 12 DN 16 na DN 16 DN 20 na DN 20

Numer zamów. 08-1427 08-1428 08-1429 08-1430

Śrubunek rur falistych solar SPEED FLEX lub MONO FLEX ze śrubunkiem z pierścieniem zaciskowym

Przejście	rury	falistej	solar	SPEED	FLEX	lub	MONO	FLEX	na	rurę	Cu	• Ze	śrubunkiem	z	pierścieniem	zaciskowym
Zakres dostawy: 2 śrubunki z przeciwnakrętką, podkładkami zaciskowymi, śrubunkami z pierścieniem zaciskowym, 
uszczelkami Cu, podkładką karoseryjną

DN 10 na p. 
zaciskowy 

12 mm

DN 12 na p. 
zaciskowy 

12 mm

DN 12 na p. 
zaciskowy 

15 mm

DN 16 na p. 
zaciskowy 

15 mm

DN 20 na p. 
zaciskowy 

22 mm

Numer zamów. 08-1431 08-1432 08-1433 08-1434 08-1435
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Komponenty systemów Techniki solar
Orurowanie solar MONO FLEX

Rura falista solar MONO FLEX

KW

WW

CPC

Aqua
Rura falista solar

MONO

Krótki opis

•	 Rura falista ze stali szlachetnej, gotowa cieplnie zaizolowana
•	 Zasilanie i/lub powrót wewnątrz budowli przy AquaSystemach
•	 Zastosowanie pomiędzy orurowaniem obiegu kolektora wzgl. stacją solar a zbiornikiem

Zalety i korzyści

•	 Łatwe podłączenie ze stacją solar, zaworami przepłukująco-napełniającymi i rurami falistymi solar SPEED FLEX
•	 Krótki czas montażu, redukcja kosztów dzięki małemu nakładowi montażowemu
•	 Proste przedłużanie za pomocą specjalnych śrubunków
•	 Łatwość montażu dzięki małemu ciężarowi i dużej elastyczności
•	 Wszystkie wymagane do montażu elementy w zakresie dostawy (Materiał mocujący opcjonalnie)
•	 Wysokie bezpieczeństwo przy gięciu o małym promieniu
•	 Redukcja strat ciepła dzięki bardzo dobrej izolacji cieplnej
•	 Wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki technice uszczelnień metalicznych

Cechy charakterystyczne

•	 Lekki, elastyczny materiał izolacji cieplnej z kauczuku syntetycznego, z zamkniętymi porami, odporny na warunki zewnętrzne i promieniowanie 
UV, wolny od FCKW i PVC, dla temperatur do 150 °C

•	 Krótkotrwała odporność na temperatury do 175 °C
•	 19 mm izolacja cieplna z lR = 0,04 W/(m*K)

MONO
DN 10/10 m

MONO
DN 12/10 m

MONO
DN 16/10 m

Numer zamów. 08-1445 08-1446 08-1447

Zakres dostawy

Rura	falista	solar	jako	jedna	rura,	izolacja	cieplna	z	EPDM	• 3	specjalne	śrubunki	z	końcówkami	12	mm	względnie	15	mm,	z	czego	2	obustronnie	
zamontowane	• 1	śrubunek	z	pierścieniem	zaciskowym	12	mm	wzgl.	15	mm	luzem	• Izolacja	cieplna	z	EPDM	0,5	m	luzem	• 1	rolka	samoprzylepnej	
folii	ochronnej	PE	• 1	rolka	taśmy	izolacyjnej

Wskazówka

Nie dozwolone jest stosowanie rury falistej MONO FLEX na zewnątrz budowli!
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Komponenty systemów Techniki solar
Orurowanie solar MONO FLEX

Dane techniczne

MONO
DN 10/10 m

MONO
DN 12/10 m

MONO
DN 16/10 m

Pojemność wodna na metr l 0,11 0,155 0,282

Pojemność wodna całkowita l 1,1 1,55 2,82

Zwój z osprzętem m 10 10 10

Minimalny promień gięcia mm 18 20 25

Dopuszczalna długość
zależna od długości Rury falistej 

solar SPEED
zależna od długości Rury falistej 

solar SPEED
zależna od długości Rury falistej 

solar SPEED

Pow. kolektora brutto od - do m² 0 - 10 8 - 14 14 - 17

Końcówki podłączenia mm 12 15 15

Wymiar A mm 50 53 60

Wymiary

Rysunek wymiarowy

Przekrój - Rura falista solar MONO FLEX

Rura falista ze stali szlachetnej 
do wyboru DN 10, DN 12, DN 16

Izolacja cieplna Aeroflex-EPDM  
19 mm

A

Dobór

Dopuszczalna długość Rury falistej solar MONO FLEX

Dopuszczalna długość Rury falistej solar MONO jest zależna od zastosowanej Rury falistej solar SPEED FLEX (podwójna rura). Łącznie nie 
przekraczalna maksymalna długość metalicznej rury falistej dla każdego AquaSystemu wynosi 30 m. Przy zastosowaniu 15 m (2 x) Rury falistej solar 
SPEED, odpowiada to 30 m metalicznej rury falistej - dalsze zastosowanie Rury falistej solar MONO nie jest dozwolone. Rura falista solar MONO 
może być zastosowana dowolnie na zasilaniu lub powrocie.

m 0 )x2( m 511

)x2( m 212  6 m

m 01)x2( m 013

m 21)x2( m 9 4

Przykład Długość orurowania solar SPEED Dopuszczalna długość Rury falistej MONO FLEX
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Komponenty systemów Techniki solar

Osprzęt

Trójnik 18 mm z pierścieniami zaciskowymi

Trójnik 18 mm z pierścieniami zaciskowymi

Numer zamów. 08-1436

Orurowanie solar MONO FLEX

Śrubunek rur falistych solar SPEED FLEX lub MONO FLEX z końcówką podłączeniową

Przejście	rury	falistej	solar	na	miedź	• Z	mosiężną	końcówką	podłączeniową
Zakres dostawy: 2  śrubunki	 z	 przeciwnakrętką,	 podkładkami	 zaciskowymi,	 częściami	 gwintowanymi	 z	 końcówkami	
podłączeniowymi, uszczelkami Cu, podkładką karoseryjną

DN 10 z 
końcówką 
CU 12 mm

DN 12 z 
końcówką 
CU 12 mm

DN 12 z 
końcówką 
Cu 15 mm

DN 16 z 
końcówką 
CU 15 mm

DN 20 z 
końcówką 
CU 18 mm

Numer zamów. 08-1422 08-1423 08-1424 08-1425 08-1426

Śrubunek łączący rury faliste solar SPEED FLEX lub MONO FLEX ze sobą

Do połączenia ze sobą rur falistych solar SPEED FLEX lub MONO FLEX
Zakres dostawy: 2 śrubunki z przeciwnakrętką, podkładkami zaciskowymi, podwójnym nyplem, uszczelkami Cu, 
podkładką karoseryjną

DN 10 na DN 10 DN 12 na DN 12 DN 16 na DN 16 DN 20 na DN 20

Numer zamów. 08-1427 08-1428 08-1429 08-1430

Śrubunek rur falistych solar SPEED FLEX lub MONO FLEX ze śrubunkiem z pierścieniem zaciskowym

Przejście	rury	falistej	solar	SPEED	FLEX	lub	MONO	FLEX	na	rurę	Cu	• Ze	śrubunkiem	z	pierścieniem	zaciskowym
Zakres dostawy: 2 śrubunki z przeciwnakrętką, podkładkami zaciskowymi, śrubunkami z pierścieniem zaciskowym, 
uszczelkami Cu, podkładką karoseryjną

DN 10 na p. 
zaciskowy 

12 mm

DN 12 na p. 
zaciskowy 

12 mm

DN 12 na p. 
zaciskowy 

15 mm

DN 16 na p. 
zaciskowy 

15 mm

DN 20 na p. 
zaciskowy 

22 mm

Numer zamów. 08-1431 08-1432 08-1433 08-1434 08-1435

Obejmy montażowe dla rury falistej solar MONO

Do zamocowania rury falistej solar MONO na ścianie lub suficie
Zakres dostawy: 4 obejmy montażowe, dyble i śruby prętowe

MONO DN 10 / DN 12 MONO DN 16

Numer zamów. 08-1904 08-1905
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Komponenty systemów Techniki solar
Dobór orurowania solar przy AquaSystemach

Wskazówka

•	 Tabela doboru orurowania dla Rur Cu, obowiązuje do całkowitej maksymalnej długości rur 50 m
•	 Tabela doboru orurowania dla Rur falistych solar SPEED, obowiązuje do całkowitej maksymalnej długości rur 30 m

Dobór orurowania solar według powierzchni kolektora brutto Dobór powierzchni kolektora brutto według orurowania solar

Dla rur miedzianych (np. Przewody solar SPEED) Dla rur miedzianych (np. Przewody solar SPEED)

Dla rur falistych solar (np. Rury faliste solar SPEED) Dla rur falistych solar (np. Rury faliste solar SPEED)

Pow. czynna A Zalecana  
rura Cu

Max. dopuszczalna  
rura Cu

[m2] [mm] [mm]

A ≤ 10,0 m² Cu 12 Cu 12

10,0 m² < A ≤ 12,0 m² Cu 12 Cu 15

12,0 m² < A ≤ 14,0 m² Cu 15 Cu 15

14,0 m² < A ≤ 17,0 m² Cu 15 Cu 18

Rura Cu Pow. kolektora A 
minimalna ok.

Pow. kolektora A 
maksymalna ok. 

[mm] [m2] [m2]

Cu 12 0,0 12,0

Cu 15 10,0 17,0

Cu 18 14,0 17,0

Pow. czynna A Zalecana  
rura falista SPEED

Max. dopuszczalna 
rura falista SPEED

[m2] [mm] [mm]

A ≤ 8,0 m² DN 10 DN 10

8,0 m² < A ≤ 10,0 m² DN 10 DN 12

10,0 m² < A ≤ 14,0 m² DN 12 DN 12

14,0 m² < A ≤ 17,0 m² DN 16 DN 16

Rura falista solar Pow. kolektora A 
minimalna ok.

Pow. kolektora A 
maksymalna ok. 

[mm] [m2] [m2]

DN 10 0,0 10,0

DN 12 8,0 14,0

DN 16 14,0 17,0

Tabela doboru orurowania dla AquaSystemów ze Stacją solar STAqua mono lub STAqua II

Wymagana minimalna prędkość przepływu

Aby zagwarantować niezawodną pracę AquaSystemów, ewentualnie znajdujące się w obiegu solar powietrze musi być pompą solar przetransportowane 
do układu grzewczego. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy podczas pracy pompy solar osiągana jest minimalna prędkość przepływu w rurze wznośnej 
(zasilanie solar), która jest wyraźnie większa niż prędkość większych baniek powietrza.

Średnice i długości Rur falistych solar SPEED i Przewodów solar SPEED (Cu)

Dla AquaSystemów obowiązują przedstawione w tabeli zalecenia względnie maksymalne wartości odnośnie Rur falistych solar SPEED i MONO wzgl. 
Przewodów solar SPEED (Cu).

Całkowita długość Rur falistych solar SPEED 15 m dla systemu (podwójna rura) nie może być przekroczona!
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Komponenty systemów Techniki solar
Podłączenie kolektora i zestawy łączące

Zestaw rur falistych z 2 czujnikami

Do połączenia kolektorów z dalej prowadzącym orurowaniem solar przy systemach z Regulacją solar SystaSolar Aqua II
Zakres dostawy: 2	 x	nierdzewna	 rura	 falista	1,3	m	• 2	 x	 izolacja	 cieplna	 z	 EPDM	z	oplotem	• 4	 x	 śrub.	prosty	 z	
pierścieniami	zaciskowymi	15	mm	zamontowany	na	końcówkach	• 2	x	pierścień	redukcyjny	15	mm	na	12	mm	• 2	x	
zacisk	sprężynujący	• 2	x	łupina	pokrywająca	z	izolacją	z	EPDM	• 2	x	czujnik	PT	1000	połączone	wodoodpornie,	1	czujnik	
zamontowany w tulejce czujnika

Numer zamów. 08-1932

Zestaw rur falistych bez czujnika

Do podłączenia wielu kolektorów o różnym ukierunkowaniu (np. ukierunkowanie wschód/zachód)
Zakres dostawy: 2	 x	 rura	 falista	 ze	 stali	 nierdzewnej	 1,3	m	•  2	 x	 izolacja	 cieplna	 z	 EPDM	 z	 oplotem	• 4	 x	 śrub.	
prosty	z	pierścieniami	zaciskowymi	15	mm	zamontowany	na	końcówkach	• 2	x	pierścień	redukcyjny	15	mm	na	12	mm	 
• 2	x	zacisk	sprężynujący	• 2	x	łupina	pokrywająca	z	izolacją	z	EPDM

Numer zamów. 08-1867

Zestaw połączeniowy STAR

Dla 2 kolektorów STAR obok siebie
Zakres dostawy: 1	x	blacha	pokrywająca	• 1	x	izolacja	cieplna	• 2	x	korki	łączące	• 2	x	korpus	śrubunku	z	pierścieniami	
zacisk., 15 mm

Numer zamów. 08-8099

Zestaw połączeniowy AQUA PLASMA

Dla 2 kolektorów AQUA PLASMA obok siebie
Zakres dostawy: 1	x	blacha	pokrywająca	• 1	x	izolacja	cieplna	• 2	x	korki	łączące	• 2	x	korpus	śrubunku	z	pierścieniami	
zacisk., 15 mm

Numer zamów. 08-8092

Podłączenie kolektora i zestawy łączące

Przepust dachowy dla zestawu rur falistych

Przepust dachowy dla zestawu rur falistych z 2 czujnikami lub bez czujnika.
Do montażu na dachówkach różnego rodzaju
Zakres dostawy: 1 x Przepust dachowy • 2 x Zaślepka • Dokumentacja

Ceglasty Czarny

Numer zamów. 08-4219 08-4220

Zestaw rur falistych 1800 z 2 czujnikami

W połączeniu z zestawami montażowymi do korekty pochylenia AD Plus oraz zestawami montażowymi FD / WD Plus do 
podłączenia kolektorów do głównego orurowania instalacji solar, w układach ze sterownikiem słonecznym SystaSolar 
Aqua II. Przy zamawianiu należy zastąpić zestaw węży falistych z 2 czujnikami (numer zamówienia 08-1932).
Zakres dostawy: 2 x rura falista ze stali nierdzewnej z łukiem 1800,	każda	0,9	m	• 2	x	izolacja	cieplna	z	EPDM	z	oplotem	• 4	x	
śrub.	prosty	z	pierścieniami	zaciskowymi	15	mm	zamontowany	na	końcówkach	• 2	x	pierścień	redukcyjny	15	mm	na	12	mm	 
• 2	x	zacisk	sprężynujący	• 2	x	łupina	pokrywająca	z	izolacją	z	EPDM	•	2	x	czujnik	PT	1000	połączone	wodoodpornie,	
1	czujnik	zamontowany	w	tulejce	czujnika	•	Zestaw	obejm	mocujący	do	mocowania	węży	falistych	do	belki	zbiorczej	
kolektora	•	Zacisk	mocujący	do	mocowania	węży	falistych	do	uchwytów	montażowych

Numer zamów. 08-4246
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Komponenty systemów Techniki solar
Osprzęt hydrauliczny

Zestaw łuku 180°, czarny

Dla	kolektorów	wakum-rurowych	STAR	i	AQUA	PLASMA	• Zastosowanie	przy	2-Rurowych	AquaSystemach

Zakres dostawy: Pokrywa	czarna	• Wkład	izolacyjny,	2-częściowy	• Łuk	180°,	15	mm	pierścień	zacisk.

Numer zamów. 88-8017

Zestaw połączeniowy EXPRESSO HF - STAqua II

Do orurowania Stacji solar STAqua II zainstalowanej bezpośrednio na Aqua EXPRESSO HF.
Zakres dostawy: Orurowanie	zasilania	solar	15	mm	wraz	z	wężem	falistym	i	izolacją	•	Orurowanie	powrotu	solar	15	
mm	wraz	z	wężem	falistym	i	izolacją	•	Rura	wyrzutowa

Numer zamów. 08-8460

Osprzęt hydrauliczny

Zestaw hydrauliczny dla 2 kolektorów i SPEED obok siebie

Dla	AquaSystemów	w	których	kolektory	montowane	są	obok	siebie	z	odstępem	• W	kombinacji	z	orurowaniem	solar	
SPEED lub rurami falistymi solar SPEED FLEX
Zakres dostawy: 2	x	śrubunek	prosty	15	mm	• 4	x	pierścień	redukcyjny	15	x	12	mm	• 4	x	tulejka	wzmacniająca		
12	x	1mm	• 4	x	tulejka	wzmacniająca	15	x	1	mm

Numer zamów. 08-6082

Zestaw hydrauliczny dla 2 kolektorów i SPEED ponad sobą

Dla	AquaSystemów	w	których	kolektory	montowane	są	ponad	sobą	• W	kombinacji	z	orurowaniem	solar	SPEED	lub	
rurami falistymi solar SPEED FLEX
Zakres dostawy: 4	x	śrubunek	kątowy	15	mm	• 4	x	pierścień	redukcyjny	15	x	12	mm	• 4	x	tulejka	wzmacniająca		
12	x	1mm	• 4	x	tulejka	wzmacniająca	15	x	1	mm

Numer zamów. 08-6083

Zestaw 2-zestawy

Zestawy 2-Zestawy może być zawsze używane, jeśli system AquaSolar został zaprojektowany jako system o dwóch 
polach kolektorów o powierzchni do 34 m². Zawierają komponenty wymagane do tego połączenia i należy wybrać 
zgodnie z rozmiarem wspólnego rurociągu:
Zakres dostawy: 1	x	Zestaw	łuku	180°,	czarny	•	1	x	Zestaw	rur	falistych	z	2	czujnikami	•	1	x	Przełącznik	czujnika	
PT1000	Bus	•	2	x	Trójnik	(Zaciskowy)	•	Redukcje	i	pierścienie	zaciskowe	•	Dokumentacja

2-Strang-Set GV 15 GV 18 GV 22

Łącznik orurowania Cu 15 / DN 16 Cu 18 / DN 20 Cu 22

Numer zamów. 08-1947 08-1948 08-1949

Zestaw przyłączeniowy dla 2 kolektorów umieszczonych jeden nad drugim

Do systemów AquaSolar, w których kolektory są montowane jeden nad drugim, w połączeniu ze sztywnymi rurami 
dostarczonymi przez klienta. Może być stosowany jako alternatywa dla zestawu hydraulicznego dla 2 kolektorów 
ustawionych jeden na drugim (nr zamówienia 08-6083).
Zakres dostawy: 4 x rura falista ze stali nierdzewnej z łukiem 1800,	każda	0,4	m	• 4	x	izolacja	cieplna	z	EPDM	z	oplotem	• 8	x	
śrub.	prosty	z	pierścieniami	zaciskowymi	15	mm	zamontowany	na	końcówkach	• 4	x	pierścień	redukcyjny	15	mm	na	12	mm	 
• 4	x	zacisk	sprężynujący	• 2	x	osłona	•	2	x	Zestaw	obejm	mocujący	do	mocowania	węży	falistych	do	belki	zbiorczej	
kolektora	•	2	x	perforowane	opaski	do	mocowania	orurowania	do	rur	wykonanych	na	miejscu	do	zestawu	montażowego	
AD Plus

Numer zamów. 08-4254
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Komponenty systemów Techniki solar
Osprzęt hydrauliczny

Zawór przepłukująco-napełniający

Dla	systemów	solar	ze	stacją	solar	Paradigma	• Do	napełniania,	przepłukania	i	opróżniania	systemu	solar
Zakres dostawy: Podwójny	kurek	i	kulowy	zawór	odcinający	• Izolacja	cieplna	z	EPP	• Śrub.	z	pierścieniami	zaciskow.

Cu 18 Cu 15 Cu 12

Numer zamów. 08-5377 08-5376 08-5375

Redukcja 18 x 22 mm, pierścień zacisk.

Do zabudowy w systemach Aqua z większym polem kolektora do 34 m². Do połączenia orurowania solar Cu 22 mm ze 
Stacją solar jak i zaworem przepłukująco-napełniającym

Numer zamów. 08-5804

Zestaw pierścienia zaciskowego 18 mm z przeciwnakrętką

Do zabudowy w systemach Aqua z większym polem kolektora do 34 m². Do połączenia orurowania solar Cu 18 mm ze 
Stacją solar jak i zaworem przepłukująco-napełniającym

Numer zamów. 08-5634

Zawór 2-drogowy strefowy 15 mm

Do	zabudowy	na	powrocie	przed	stacją	solar	STAqua	• Podłączenie	w	regulacji	solar	równolegle	z	pompą	• Możliwość	
nastawy ręcznej
Zakres dostawy: 1	x	zawór	2-drogowy	strefowy	• 2	x	śrubunek	mufowy	15	mm	x	½“	GW	• Kabel	podłączeniowy	
3-żyłowy	(1	m)	• 2	x	pierścienie	redukcyjne	15	x	12	mm	• 3	x	izolowane	bliźniacze	tulejki	żyłowe

Numer zamów. 08-5830

Tuning-Set do wspomagania ogrzewania

Zawór przełączający dla bezpośredniego ładowania zasilania solar do obiegu grzewczego
Zakres dostawy: Odporny	na	temperatury	zawór	przełącz.	ze	śrubunkami	z	pierść.	zacisk.	15	mm	• Czujnik	• Zawór	
nadprzepływowy	(przy	kotle	naściennym)	• Podłączenie	bagnetowe	(przy	kotle	stojącym)	z	izolacją	z	EPDM

Kocioł naścienny Kocioł stojący

Numer zamów. 08-8406 08-8407

Wskazówka: Przy Tuning-Set - kocioł naścienny - wewnętrzny zawór 3-drogowy kotła musi się zawsze znajdować na zasilaniu!

Przejście 1“ x 1“ GZ, 2 sztuki

Przy	zbiornikach	bez	przyłączy	z	płaskim	uszczelnieniem	• Do	zestawu	podłączeniowego	1“	przy	AquaSystemach
Zakres dostawy: 2	x	przejście	1“	x	1“	GZ	• 2	x	płaskie	uszczelnienie	1“

Numer zamów. 08-8408

Zawór zwrotny Solar ¾“ GW

Do	zabudowy	w	AquaSystemach	• Z	klapą	MS,	nastawną	• Dostosowany	do	wysokich	temperatur

Numer zamów. 08-5635
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Komponenty systemów Techniki solar
Osprzęt hydrauliczny

Zawór bezpieczeństwa 8 bar, „SOLAR“

Do	zastosowania	w	Stacji	solar	STAqua	II	• przy	wysokości	statycznej	>	10	m	i	zaworze	bezpieczeństwa	na	kotle	3	bar	
• przy	wysokości	statycznej	>	15	m	i	zaworze	bezpieczeństwa	na	kotle	2,5	bar

Numer zamów. 08-5695

Manometr

Do zastosowania w Stacji solar STAqua II w połączeniu z zaworem bezpieczeństwa 8 bar

Numer zamów. 08-1809
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Komponenty systemów Techniki solar
Naczynia wzbiorcze przeponowe

Naczynia przeponowe solar od 35 do 150 l

•	 Naczynie przeponowe solar zgodne z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EG 
i EN 13831

•	 Zastosowanie w systemach wodnych, grzewczych i solarnych
•	 Montaż na ścianie (35 l lub 50 l) lub na podłodze (80 l do 150 l)

Solarny Zestaw naczyń przeponowych z naczyniem schładzającym i Naczyniem 
przeponowym z osprzętem

•	 Naczynie przeponowe solar w połączeniu z naczyniem schładzającym chroniącym membranę 
przed wysokimi temperaturami

•	 Zastosowanie w systemach AquaSolar do 34 m² z rozdziałem hydraulicznym
•	 Do bezpośredniego włączenia w przepływ solarny
•	 Zbiorniki schładzające 80 l, 105 l i 200 l
•	 Naczynia wzbiorcze przeponowe 50 l, 80 l i 105 l

Projektowanie naczynia przeponowego w systemach AquaSolar

•	 Szczegółowe obliczenia naczynia przeponowego z rozdziałem systemów i bez
•	 Matematyczne określenie ciśnienia w układzie, ciśnienia wlotowego i minimalnej objętości
•	 Uproszczony dobór naczynia przeponowego dla układów z rozdziałem i bez rozdziału 

hydraulicznego od 3 do 34 m² na podstawie tabel
•	 Uwzględnienie całkowitej pojemności systemu, wysokości statycznej, powierzchni brutto 

kolektora i zaworu bezpieczeństwa
•	 Odczyt ciśnienia wstępnego, ciśnienia napełniania i minimalnej objętości
•	 Przykład uproszczonej kalkulacji

Naczynia przeponowe solar od 200 do 600 l

•	 Naczynie przeponowe solar zgodne z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EG 
i EN 13831

•	 Zastosowanie w systemach wodnych, grzewczych i solarnych
•	 Montaż na podłodze (200 l do 600 l)
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Naczynia wzbiorcze przeponowe Solar

Krótki opis

•	 Naczynie wzbiorcze przeponowe solar zgodnie z dyrektywą 97/23/EG i EN 13831
•	 Zastosowanie w systemach Aqua, grzewczych i solar.

Cechy charakterystyczne

•	 Dostawa z ciśnieniem wstępnym 2,5 bar
•	 Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
•	 Certyfikowana membrana butylowa o możliwie najmniejszej dyfuzji gazów
•	 Maksymalne stałe obciążenie temperaturowe membrany 100 °C

Naczynia wzbiorcze przeponowe z osprzętem

35
litrów

50
litrów

80
litrów

105
litrów

150
litrów

Numer zamów. 08-5682 08-5664 08-5666 08-5667 08-5668

Zakres dostawy

1	NWP	z	ciśnieniem	wstępnym	2,5	bar	• Zawór	kapowy	• Wąż	falisty	ze	stali	szlachetnej	L	=	0,5	m	• Trójnik	ze	śrub.	z	pierścieniami	zaciskowymi

Wskazówka

Dobór: Przy doborze odpowiedniego, zalecanego naczynia wzbiorczego przeponowego prosimy skorzystać z tabeli doboru i umieszczonych dalej w 
tym rozdziale Wskazówek technicznych.

Wymiary

35
litrów

50
litrów

80
litrów

105
litrów

150
litrów

Średnica mm 380 380 450 500 500

Wysokość mm 400 537 608 665 897

Pojemność znamionowa l 35 50 80 105 150

Rodzaj zamocowania ściana ściana podłoga podłoga podłoga

Przyłącze ¾“ GZ ¾“ GZ 1“ GZ 1“ GZ 1“ GZ

Ciśnienie wstępne (fabryczne) bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Maksymalne ciśnienie robocze bar 10 10 10 10 10

Materiał membrany Butyl (IIR) Butyl (IIR) Butyl (IIR) Butyl (IIR) Butyl (IIR)

Komponenty systemów Techniki solar
Naczynia wzbiorcze przeponowe
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Naczynia wzbiorcze przeponowe Solar

Krótki opis

•	 Naczynie wzbiorcze przeponowe solar zgodnie z dyrektywą 97/23/EG i EN 13831
•	 Zastosowanie w systemach Aqua, grzewczych i solar.

Cechy charakterystyczne

•	 Dostawa z ciśnieniem wstępnym 2,5 bar
•	 Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
•	 Certyfikowana membrana butylowa o możliwie najmniejszej dyfuzji gazów
•	 Maksymalne stałe obciążenie temperaturowe membrany 100 °C

Naczynia wzbiorcze przeponowe z osprzętem

200
litrów

250
litrów

300
litrów

400
litrów

500
litrów

600
litrów

Numer zamów. 08-5720 08-5721 08-5722 08-5723 08-5724 08-5725

Zakres dostawy

1	NWP	z	ciśnieniem	wstępnym	2,5	bar	• Zawór	kapowy	• Wąż	falisty	ze	stali	szlachetnej	L	=	0,5	m	• Trójnik	ze	śrub.	z	pierścieniami	zaciskowymi

Wskazówka

Dobór: Przy doborze odpowiedniego, zalecanego naczynia wzbiorczego przeponowego prosimy skorzystać z tabeli doboru i umieszczonych dalej w 
tym rozdziale Wskazówek technicznych.

Wymiary

200
litrów

250
litrów

300
litrów

400
litrów

500
litrów

600
litrów

Średnica mm 630 630 630 630 750 750

Wysokość mm 812 957 1.105 1.450 1.340 1.555

Pojemność znamionowa l 200 250 300 400 500 600

Rodzaj zamocowania podłoga podłoga podłoga podłoga podłoga podłoga

Przyłącze 1“ GZ 1“ GZ 1“ GZ 1“ GZ 1“ GZ 1“ GZ

Ciśnienie wstępne (fabryczne) bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Maksymalne ciśnienie robocze bar 10 10 10 10 10 10

Materiał membrany Butyl (IIR) Butyl (IIR) Butyl (IIR) Butyl (IIR) Butyl (IIR) Butyl (IIR)

Komponenty systemów Techniki solar
Naczynia wzbiorcze przeponowe
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Solarny Zestaw naczyń przeponowych z naczyniem schładzającym i Naczyniem przeponowym z osprzętem

VSG 80 z MAG 50 VSG 105 z MAG 80 VSG 200 z MAG 105

Numer zamów. 08-4216 08-4217 08-4218

Zakres dostawy

1	 x	 Naczynie	 przeponowe	 (NWP)	 z	 Ciśnieniem	 2,5	 bar	 •	 1	 x	 Naczynie	 schładzające	 (VSG)	 •	 1	 x	 Przyłącze	 dla	 VSG	 •	 1	 x	
Trójnik	 18	 mm	 •	 3	 x	 Redukcja	 18	 x	 15	 mm	 •	 2	 x	 Redukcja	 18	 x	 12	 mm	 •	 1	 x	 Złączka	 SPEED	 FLEX	 DN16	 na	 Zacisk	 15	 
•	 1	 x	 Złączka	 SPEED	 FLEX	 DN16	 na	 DN16	 •	 1	 x	 złączka	 kątowa	 1“	 z	 spustem	 •	 1	 x	 Zawór	 kapowy	 3/4“	 •	 2	 x	 Złączka	 3/4“	 GZ	 x	 1“		 
•	1	x	Redukcja	1“	GW	x	1/2“	GW	•	1	x	Zawór	spustowy	1/2“	GZ	•	4	m	rury	falistej	DN	16	•	Pierścienie	zaciskowe,	Cu-uszczelki,	Podkładki	płaskie	 
•	Uszczelki	płaskie

Krótki opis

•	 Solarne naczynie przeponowe w połączeniu z naczyniem schładzającym w celu 
ochrony membrany przed wysokimi temperaturami

•	 Zastosowanie w systemach AquaSolar z separacją hydrauliczną
•	 Do zastosowania bezpośrednio po stronie układu solar

Cechy charakterystyczne

•	 Kompletny zestaw zawiera wszystkie wymagane komponenty, takie jak zbiornik schładzający (VSG), przeponowe naczynie wzbiorcze (MAG), 
przewód łączący i złączki do bezpośredniego podłączenia z instalacją solar

•	 Wszystkie elementy posiadają płaskie uszczelnienia
•	 Łatwe napełnianie i odpowietrzanie

Wskazówka

Dobór: aby wybrać zalecany zestaw ADG, proszę zapoznać się z tabelą doboru i uwagami technicznymi na następnych stronach

Wymiary

VGS 80 VSG 105 VSG 200 MAG 50 MAG 80 MAG 105

Średnica mm 450 500 600 380 450 500

Wysokość mm 608 665 812 537 608 665

Pojemność nominalna l 80 105 200 50 80 105

Pojemność l 72 95 165 - - -

Montaż Podłoga Podłoga Podłoga Ściana Podłoga Podłoga

Waga kg 11,5 16 27,4 8,9 12,9 18,4

Komponenty systemów Techniki solar
Zestaw naczynie wzbiorcze przeponowe z naczyniem schładzającym
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Dobór Naczyń wzbiorczych przeponowych przy AquaSystemach

Membranowe naczynia wzbiorcze przeponowe (NWP), Dobór, Ciśnienia

AquaPakietami, dozbrojone mogą być wyłącznie układy grzewcze z zamkniętymi obiegami grzewczymi z zastosowaniem membranowych naczyń 
wzbiorczych przeponowych NWP. Dozbrojenie otwartych systemów grzewczych nie jest dozwolone. Zastosowane NWP muszą być zgodne z 
odpowiednimi obowiązującymi normami. Dla AquaSystemów zaleca się Naczynia wzbiorcze przeponowe 100 °C - Membrana Butylen.

Ponieważ system solar i system grzewczy w przypadku systemów AquaSolar nie muszą być oddzielone od siebie, wymiarowanie naczynia wzbiorczego 
w systemach AquaSolar bez separacji hydraulicznej może i musi być przeprowadzone wspólne dla obiegu konwencjonalnego i słonecznego. Rozmiar 
NWP jest obliczany na podstawie sumy strony konwencjonalnej według EN 12828 (systemy ogrzewania w budynkach) i strony solar według ENV 
12977 (termiczne systemy słoneczne i ich komponenty, systemy specyficzne dla klienta).

W przypadku systemów AquaSolar z separacją systemów, obiegi konwencjonalne i słoneczne są obliczane osobno.

Naczynie przeponowe NWP nie jest dołączony do pakietów Aqua. Jednak podstawowe systemy AquaFlex do separacji systemów zawierają już 
poprawnie zwymiarowany NWP dla pierwotnego obiegu solarnego.

Szczegółowe obliczenie Naczynia wzbiorczego przeponowego

Przy AquaPakietach, celem sprawdzenia NWP oraz wartości ciśnień, musimy przeprowadzić szczegółowe obliczenia. W tych przypadkach należy 
dokładnie określić następujące parametry:

Parametry bez rozdziału systemu

Pojemność całkowita układu grzewczego * w tym systemu solar** Vsys =  __________________ [l]

Wysokość statyczna (Kolektor CPC - NWP)   HSt =  __________________ [m]
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa - ogrzewanie pSV =  __________________ [bar]

Powierzchnia kolektora(ów) brutto   ABr =  __________________ [m2]
Średnica rury Orurowania solar   dsol =  __________________ [mm]

Długość rury zasilania solar   lsol =  __________________ [m]
Całkowita pojemność istniejących NWP   Vvh =  __________________ [l] 

* Całkowita pojemność systemu grzewczego obejmuje całkowitą objętość wody grzewczej w konwencjonalnym systemie grzewczym (źródło ciepła, 
zbiornik buforowy, grzejniki, instalacja rurowa itp.)
** Całkowita pojemność obiegu solar obejmuje całkowitą objętość wody grzewczej układu solar (kolektory, rurociągi, stacje solarne i w przypadku 
rozdziału systemu także zbiornik schładzający)

W celu szczegółowego obliczenia naczyń przeponowych i naczyń schładzających (przy rozdziale systemu), dostępne jest na stronie  
www.paradigma.pl dla partnerów, nowe narzędzie online.

Obieg grzewczy

Pojemność całkowita układu grzewczego * bez układu solar** Vsys =  __________________ [l]

Wysokość statyczna (najwyższy punkt - NWP)  HSt =  __________________ [m]
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa - ogrzewanie pSV =  __________________ [bar]

Całkowita pojemność istniejących NWP   Vvh =  __________________ [l]

Obieg solar

Pojemność całkowita systemu solar**   Vsys =  __________________ [l]

Wysokość statyczna (Kolektor CPC - NWP)   HSt =  __________________ [m]
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa -stacji solar pSV =  __________________ [bar]

Powierzchnia kolektora(ów) brutto   ABr =  __________________ [m2]
Średnica rury Orurowania solar   dsol =  __________________ [mm]

Długość rury zasilania solar   lsol =  __________________ [m]
Całkowita pojemność istniejących NWP Solar   Vvh =  __________________ [l] 

Parametry z rozdziałem systemu

Komponenty systemów Techniki solar
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Komponenty systemów Techniki solar
Dobór naczyń wzbiorczych przeponowych przy AquaSystemach

Dla określenia pojemności obiegu solar, możemy zastosować do obliczeń następujące pojemności komponentów solar:

Za pomocą poniższej formuły możemy teraz określić wymaganą całkowitą pojemność naczynia(ń) wzbiorczego przeponowego NWP. Istniejące już 
NWP zostają uwzględnione i obliczone zostaje dodatkowo wymagane NWP. Dodatkowo określone zostaje wymagane ciśnienie wstępne i minimalne 
ciśnienie napełnienia układu grzewczego. względnie układu solar.

Obliczenia

Objętość rozszerzenia Ve = 0,027 * Vsys [l]

Pojemność pary Solar Vd = ABr * 0,9 l/m² + (dsol - 2)² * lsol / 1274 [l]

Zawartość wody w NWP VWR = Vsys * 0,005 [l] min. 3,0 l

Objętość płynu w NWP VFl = Ve + Vd + VWR [l]

Ciśnienie statyczne pst = Hst * 0,1 [bar]

Dobrane ciśnienie końcowe bez rozdziału
Dobrane ciśnienie końcowe z rozdziałem

pe

pe

=
=

pSV - 0,5 lub pSV * 0,9 dla pSV > 5 bar
pSV - pst

[bar]
[bar] max. Psv * 0,9

Dobrane ciśnienie wstępne p0 = pst + 0,3 [bar] min. 0,7 bar

Ciśnienie napełnienia pFüll = (VFl * (pe + 1) * p0 - VWR * (pe - p0)) /
(VFl * (pe + 1) + VWR * (pe - p0))

[bar]

Dobrane ciśnienie wstępne wszystkich NWP
chyba że p0 - pFüll > 0,4, wtedy
lub jeśli p0 - pFüll < 0,2 wtedy

pv

pv

pv

=
=
=

pFüll

p0 - 0,4
p0 - 0,2

[bar]
[bar]
[bar]

Współczynnik ciśnienia fd = ((p0 + 1) / (pv + 1)) * (pe + 1) * 288,3 /
(288,3 * (pe + 1) - 298,3 * (p0 + 1))

[bar]

Minimalna pojemność wszystkich NWP Vexp = fd * VFL [l]

Minimalna pojemność nowego NWP Vneu = Vexp - Vvh [l]

Kolektor

Typ STAR 15/26 STAR 15/39 STAR 19/33 STAR 19/49

Poj. w [l] 2,13 3,19 2,53 3,79

Typ AQUA  
PLASMA

AQUA  
PLASMA

AQUA  
PLASMA

AQUA  
PLASMA

15/27 15/40 19/34 19/50

Poj. w [l] 2,13 3,19 2,53 3,79

Pojemność orurowania SPEED (Cu)

Typ Cu 12 Cu 15 CU 18

Poj. in [l] 0,17 0,28 0,4

Pojemność orurowania SPEED

Typ DN 10 DN 12 DN 16 DN 20

Poj. w [l] 0,22 0,31 0,56 0,82

Zestaw przyłączeniowy

Typ
z 2 czujnik.
2 x 1,3 m

DN 16

bez czujnik
2 x 1,3 m

DN 16

Poj. w [l] 0,9 0,9

Wymiennik solar zbiornika

Typ TW 200 TW 300 TW 400 TW 500

Poj. w [l] 9 13,5 14,5 17

Stacja solar

Typ STAqua 
mono STAqua II STAqua WT

Poj. w [l] 0,2 0,3 0,3

Stacja solar z wymiennikiem

Typ WTS-34 WTS-34

Poj. w [l] 1,3
Strona zbior.

1,4
Strona solar
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Komponenty systemów Techniki solar
Dobór Naczyń wzbiorczych przeponowych przy AquaSystemach

Uproszczony dobór z wartościami orientacyjnymi

Z poniższej tabeli możemy odczytać wartości orientacyjne ciśnienia wstępnego, ciśnienia napełnienia i minimalną wielkość NWP. Wartości orientacyjne 
wynikają w zależności od powierzchni kolektora, zaworu bezpieczeństwa, wysokości statycznej i pojemności całkowitej wody grzewczej.

Przy odstępstwach od warunków ramowych, należy przeprowadzić szczegółowe obliczenie!

Tabela doboru NWP przy AquaSystemach

Pow. kolektora brutto do 6 m² do 11 m² do 17 m²

Pojemność całkowita  
wody grzewczej [litry] 125 250 500 1000 2000 125 250 500 1000 2000 125 250 500 1000 2000

Wysok. 
stat. do

[m]

Ciśn. 
wstę.
[bar]

Ciśn. 
napeł. 
[bar]

 Minimalna wielkość NWP [litry]

Zawór bezp. 2,5 bar

5 0,6 0,8 40 50 70 116 211 57 67 87 133 228 78 88 108 154 249

10 1,1 1,3 72 90 125 207 377 102 120 156 238 407 139 157 193 275 444

Zawór bezp. 3,0 bar

5 0,6 0,8 33 41 57 95 171 46 54 71 108 185 63 71 87 125 202

10 1,1 1,3 46 58 81 134 244 66 78 101 154 264 90 101 124 177 287

15 1,6 1,8 85 106 148 245 445 121 142 184 281 481 164 185 227 324 524

Zawór bezp. 4,0 bar

5 0,6 0,8 26 33 45 75 137 37 44 56 86 148 50 57 70 100 161

10 1,1 1,3 32 39 55 91 165 45 53 68 104 179 61 69 85 121 195

15 1,6 1,8 41 51 72 118 215 58 69 89 136 233 79 90 110 157 254

20 2,1 2,3 60 75 104 173 314 85 100 130 198 339 116 131 160 229 370

Bez rozdziału hydraulicznego (rozmiar NWP dla systemu grzewczego włącznie z obiegiem solar) - 3 do 17 m²

Pow. kolektora brutto do 6 m² do 11 m² do 17 m²

Pojemność całkowita  
wody grzewczej [litry] 125 250 500 1000 2000 125 250 500 1000 2000 125 250 500 1000 2000

Wysok. 
stat. do

[m]

Ciśn. 
wstę.
[bar]

Ciśn. 
napeł. 
[bar]

 Minimalna wielkość NWP [litry]

Zawór bezp. 2,5 bar

5 0,6 0,8 168 262 357 452 547 184 279 374 468 563 200 295 390 485 580

10 1,1 1,3 299 468 638 807 976 328 498 667 836 1006 358 527 696 866 1035

Zawór bezp. 3,0 bar

5 0,6 0,8 136 213 289 366 443 149 226 303 380 457 162 239 316 393 470

10 1,1 1,3 193 303 412 521 631 212 322 431 540 650 231 341 450 559 669

15 1,6 1,8 353 553 753 952 1152 388 587 787 987 1187 422 622 822 1022 1222

Zawór bezp. 4,0 bar

5 0,6 0,8 108 170 231 292 354 119 180 242 303 364 130 191 252 314 375

10 1,1 1,3 131 206 280 354 428 144 218 293 367 441 157 231 306 380 454

15 1,6 1,8 171 267 364 461 557 187 284 381 477 574 204 301 398 494 591

20 2,1 2,3 249 390 531 672 813 274 415 556 697 838 298 439 580 721 862

Bez rozdziału hydraulicznego (rozmiar NWP dla systemu grzewczego włącznie z obiegiem solar) - 17 do 34 m²
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Dobór naczyń wzbiorczych przeponowych przy AquaSystemach

Pow. kolektora brutto do 6 m² do 11 m² do 17 m² do 22 m² do 28 m² do 34 m²

Pojemność całkowita  
wody grzewczej [litry] 120 125 160 165 290 300

Wysok. 
stat. do

[m]

Ciśn. 
wstę.
[bar]

Ciśn. 
napeł. 
[bar]

Minimalna wielkość NWP [litry]

Zawór bezp. 8 bar

5 0,6 0,8 21 27 38 45 60 69

10 1,1 1,3 23 30 41 49 65 74

15 1,6 1,8 26 33 46 55 74 84

20 2,1 2,3 30 39 55 65 87 99

Minimalna pojemność użytkowa naczynia schładzającego (VSG) [l]

do 20 m 28 50 80 104 131 160

Z rozdziałem hydraulicznym (rozmiar NWP dla samego układu solar) – 3 do 34 m²

Przykład - Naczynia wzbiorcze przeponowe przy AquaSystemach

Przykład - Naczynia wzbiorcze przeponowe przy AquaSystemach

Pow. kolektora brutto do 6 m² 6 do 11 m² 11 do 17 m²

Pojemność całkowita  
wody grzewczej [litry] 125 250 500 1000 2000 125 250 500 1000 2000 125 250 500 1000 2000

Wysok. 
stat. do

[m]

Ciśn. 
wstę.
[bar]

Ciśn. 
napeł. 
[bar]

 Minimalna wielkość NWP [litry]

Zawór bezp. 3,0 bar

5 0,6 0,8 33 41 57 95 171 46 54 71 108 185 63 71 87 125 202

10 1,1 1,3 46 58 81 134 244 66 78 101 154 264 90 101 124 177 287

15 1,6 1,8 85 106 148 245 445 121 142 184 281 481 164 185 227 324 524

2

3

1

4

Zawór bezpieczeństwa  
Kocioł: 3,0 bar

Pow. kolektora brutto:  
2 x STAR 19/49 = 10 m²
Rura wznośna Cu 2 x 18 m  
(do 2 x 20 m, Cu 15)

Pojemność całkowita  
wody grzewczej  
450 litrów (do 500 litrów)

Wysokość statyczna:  
9 m (do 10 m)1 2 3 4

Wynik

Ciśnienie wstępne 1,1 bar
Ciśnienie napełnienia 1,3 bar
Min. wielkość NWP 101 litrów

Wskazówka

W przypadku systemów AquaSolar o pojemności wody grzewczej powyżej 5.000 litrów prosimy o kontakt z działem technicznym.

Komponenty systemów Techniki solar
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Osprzęt

Rozbudowa SystaSolar Aqua II - dla układów z dwoma kolektorami wzgl. polami kolektorów o różnym ukierunkowaniu do słońca

Możliwość podłączenia dla 2 czujników kolektora i 2 czujników zewn. kolektora do regulacji solar SystaSolar Aqua II
Zakres dostawy: Przełącznik	czujników PT1000	Bus	• Dokumentacja

Numer zamów. 09-7469

Wskazówka: Zestaw rur falistych z 2 czujnikami prosimy zamówić oddzielnie.

Izolacja cieplna dla rur Cu 22 mm

Izolacja	cieplna	EPDM	z	zamkniętymi	porami,	grubość	32	mm	• Dla	większych	AquaSystemów	od	17	m²	do	34	m²	-	w	
obszarze zewnętrznym
Zakres dostawy: 12	x	wąż	izolacyjny	długości	2	m,	dla	rury	Cu	22	mm	• 1	Puszka	kleju	do	trwałego	połączenia	ze	sobą	
odcinków 2 m

Numer zamów. 08-1873

Plandeka przeciwsłoneczna

Dla kolektorów wakum-rurowych STAR i AQUA PLASMA, które dłużej niż jeden miesiąc nie zostają uruchomione oraz 
przy pracach serwisowo-naprawczych.

L15/R14 L15/R21 L19/R14 L19/R21

Numer zamów. 08-8490 08-8491 08-8492 08-8493

Komponenty systemów Techniki solar
Pozostały osprzęt
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Stacja napełniająco-przepłukująca

Krótki opis

•	 Stacja napełniająco-przepłukująca służy do uruchomienia i serwisowania zamkniętych 
systemów takich jak systemy solar czy obiegi grzewcze.

•	 Umożliwia napełnianie, przepłukanie i próbę ciśnienia bez banieczek powietrza.

Zalety i korzyści

•	 Oszczędność czasu - uruchomienie systemu solar w czasie ok. 10 min przez tylko jednego montera
•	 Osady i zanieczyszczenia mogą być usunięte z pojemnika za pomocą specjalnego zaworu zrzutowego z wężem
•	 Odpowietrzanie systemu solar poprzez przepłukiwanie, jest łatwe do kontrolowania w przeźroczystym wężu powrotnym
•	 Uspokajacze napływu do zbiornika, zapobiegają tworzeniu się piany i zapewniają napełnianie bez baniek powietrza
•	 Napełnianie lub uzupełnianie systemu bez dostępu powietrza, dzięki możliwości wstępnego przepłukania węża ciśnieniowego oddzielnym 

wężem powrotnym
•	 Adaptery na końcówkach węży zapobiegają wypływowi cieczy z węży w samochodzie podczas transportu
•	 Instrukcja do wprawnego obchodzenia się ze stacją napełniająco-przepłukującą

Cechy charakterystyczne

•	 Kompaktowy i wytrzymały korpus ze stali nierdzewnej z pojemnikiem 20-sto litrowym
•	 Wysoka pewność działania poprzez odporność na temperatury do 80 °C
•	 Mocna pompa, przez co możemy przepłukać i odpowietrzyć nawet duże pola kolektorów
•	 Nastawny reduktor ciśnienia 0,7…6 bar, dla systemów o ciśnieniu roboczym < 6 bar
•	 Łatwo dostępny do czyszczenia filtr z dużym wziernikiem
•	 Wszystkie	węże	L	=	3	m	z	przeciwnakrętką	¾“,	pasują	do	zaworów	napełniająco-spustowych	½“	 i	do	zaworów	stanowiących	osprzęt	solar	

programu Paradigma

Stacja napełniająco-przepłukująca

Numer zamów. 08-5609

Zakres dostawy

Stacja	napełniająco-przepłukująca	z	pojemnikiem	20	l	ze	stali	nierdzewnej	• Pompa	• Kabel	sieciowy	z	wyłącznikiem	• Wąż	ciśnieniowy	½“	x	3	
m	• 2	węże	powrotne	½“	x	3	m	przeźroczyste	• Uspokajacz	napływu	w	pojemniku	• Zawór	zrzutowy	z	wężem	• Reduktor	ciśnienia	• Zawór	
bezpieczeństwa 6 bar i manometr

Dane techniczne

Stacja napełniająco-przepłukująca

Ciśnienie robocze przy 5 l/min bar 6

Pojemność pojemnika l 20

Zawór bezpieczeństwa bar 6

Reduktor ciśnienia, nastawny bar 0,7 - 6

Manometr bar 0,7 - 6

Odporność temp. chwilowo do max. °C 80

Ciężar (z wężami) kg 23

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 460 x 350 x  580

Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz

Komponenty systemów Techniki solar
Stacja napełniająco-przepłukująca
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Kolektory wakum-rurowe CPC

STAR 

•	 Dostępny w 4 wielkościach z 2 różnymi długościami rur
•	 Dowolna możliwość rozbudowy
•	 Ekstremalnie wysokie uzyski energii przy niewielkiej powierzchni kolektora
•	 Łatwy i prosty montaż oraz technika połączeń
•	 Wysokie bezpieczeństwo pracy
•	 Wszystkie moduły kolektora STAR osiągają przy 50°C i 75°C drugą najwyższą klasę uzysku 

kolektora* AA!

AQUA PLASMA 

•	 Dostępny w 4 wielkościach z 2 różnymi długościami rur
•	 Dowolna możliwość rozbudowy
•	 Nowy rodzaj powłoki antyrefleksyjnej znacznie podnoszącej osiągi
•	 Najwyższe osiągi przy najmniejszym zapotrzebowaniu miejsca zabudowy
•	 Nowoczesny, wyróżniający się Design
•	 Wszystkie moduły kolektora AQUA PLASMA osiągają przy 50 °C i 75 °C najwyższą klasę uzysku 

kolektora* AAA!

Informacje o systemie

•	 Kolektory wakum-rurowe CPC STAR i AQUA PLASMA firmy Paradigma osiągają wysokie uzyski 
energetyczne nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych

•	 Nawet przy ekstremalnie niskich temperaturach nadal są w stanie zapewnić wysokie 
temperatury zasilania

•	 Wszystkie kolektory Paradigma osiągają bardzo krótkie czasy amortyzacji energetycznej dzięki 
zoptymalizowanemu wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i inteligentnemu projektowi 
produktu

•	 Wysokie standardy jakości i wydajności znajdują odzwierciedlenie w każdym szczególe 
kolektorów

Technologia

•	 Korzenie historyczne i technika dzisiaj
•	 Zbieracz, rury próżniowe i lustra CPC
•	 Bezpieczeństwo eksploatacji, recykling
•	 Uzysk energii i sprawność
•	 Certyfikacja i odporność na gradobicie

Etykieta uzysków kolektora

•	 Etykieta efektywności energetycznej energii słonecznej i ErP
•	 Wyciągi, które docierają do klienta końcowego
•	 Klasy wydajności, dobrze przemyślane i sprawiedliwe
•	 Potencjał cieplny energii słonecznej i konkurencja
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Kolektory wakum-rurowe CPC

Informacja o systemach

Kolektor wakum-rurowy STAR - korzystna cenowo różnorodność

Już jeden kolektor STAR nadaje się do przygotowania ciepłej wody 
energią solar w gospodarstwie domowym 2 - 4 osobowym. Oszczędza 
on nie tylko pracę i czas montażu lecz również portfel użytkownika.

Kolektor STAR z czterema różnymi wielkościami powierzchni kolektora 
od 2,6 do 4,9 m², oferowany jest w kompletnych pakietach wraz ze 
wszystkimi wymaganymi komponentami: Kolektor STAR, zbiornik 
solar Aqua 200 lub Aqua 300, stacja solar, regulacja solar, zestaw 
montażowy i automat. mieszalnik ciepłej wody.

Alternatywnie może być również zastosowany do rozbudowy pakietów 
oraz indywidualnie dobieranych systemów solar według potrzeb 
inwestora.

Kolektor wakum-rurowy AQUA PLASMA – optymalne, najwyższe 
osiągi

Za pomocą kolektora wakum-rurowego AQUA PLASMA możemy 
„zbierać energię solar” całorocznie, nawet przy promieniowaniu 
dyfuzyjnym. Szczególny Highlight stanowi ekskluzywny design 
kolektora i najnowocześniejsza, niebiesko-czarno przebłyskująca 
warstwa absorbera z powłoką antyrefleksyjną, umożliwiająca osiąganie 
nie dostępnych do tej pory uzysków energii.

Kolektor AQUA PLASMA dostępny jest w czterech wielkościach 
powierzchni kolektora od 2,7 do 5,0 m² i może być dowolnie 
rozbudowany.

Poza tym oferowany jest w ramach kompletnych AquaPakietów wraz 
ze wszystkimi wymaganymi komponentami: 

Kolektor AQUA PLASMA, zbiornik „świeżej wody“ AQUA EXPRESSO, 
stacja solar z regulacją solar i zestaw montażowy.
Alternatywnie może być również zastosowany do rozbudowy pakietów 
oraz indywidualnie dobieranych systemów solar według potrzeb 
inwestora. 

Częściowe
ogrzewanie
i przygoto-
wanie -
ciepłej wody
energią solar 

 
 
 
 

tak

tak

nie

Cenowo korzystny dostęp
do termiki solar

 

STAR

AQUA PLASMA

Najwyższe osiągi dla
entuzjastów energii solar

Cenowo korzystny dostęp
do termiki solar

STAR

AQUA PLASMA

Najwyższe osiągi dla
entuzjastów energii solar

Przygotowanie
ciepłej
wody
energią solar

Informacja o systemach
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Kolektory wakum-rurowe CPC

STAR

Krótki opis

•	 Idealny kolektor do przygotowania ciepłej wody, do częściowego ogrzewania i wytwarzania  
ciepła technologicznego

•	 Zabudowa na dachu skośnym, dachu płaskim, ścianie budowli i jako wolnostojący
•	 Możliwa rozbudowa powierzchni kolektora np. do częściowego ogrzewania
•	 Wyróżniający się Design
•	 Kolektor wakum-rurowy z pozytywnym testem na gradobicie wg. ISO 9806 (ITW Stuttgart)

Zalety i korzyści

•	 Krótki czas montażu dzięki kompletnie zmontowanemu kolektorowi i kompaktowym, zależnym od zastosowania zestawom montażowym
•	 Prosta technika połączeń do rozbudowy poprzez połączenie wielu kolektorów obok siebie. Nie jest do tego wymagane dalsze orurowanie i 

izolacja cieplna
•	 Zasilanie i powrót solar podłączane są w prosty sposób po jednej stronie kolektora
•	 Wintegrowana rura powrotna i wysokiej jakości izolacja cieplna
•	 Możliwa	wymiana	rur	bez	potrzeby	opróżniania	kolektora	 –	„suche	połączenie”
•	 Kompletny system solar Paradigma, możliwy jest do zmontowania i instalowania bez potrzeby lutowania po stronie solar. Technika śrubunków 

zaciskowych i orurowanie do szybkiego montażu SPEED w znacznym stopniu ułatwiają pracę
•	 Duża elastyczność poprzez dostępność modułów kolektorów o różnej szerokości i wysokości

Cechy charakterystyczne

•	 Zastosowane wysokiej jakości materiały jak aluminium, szkło borowo-silikatowe, odporne na warunki zewnętrzne tworzywa i stal specjalna 
zapewniają długą żywotność przy równoczesnym krótkim czasie amortyzacji energetycznej

•	 Wysoki stopień sprawności dzięki wysoko selektywnemu pokryciu  absorbera
•	 Możliwość łączenia szeregowego w jeden zestaw do 17 m²
•	 Wykorzystanie dyfuzyjnego i niskiego promieniowania słońca poprzez zwierciadło CPC
•	 Próżnia wakum-rur jako możliwie najlepsza izolacja cieplna, dla nie ograniczonego zastosowania również zimą
•	 W warunkach zimowych, przy napromieniowaniu 400 W/m² i temp. powietrza 0°C, już od temperatury kolektora 20°C osiągi o wiele wyższe 

niż kolektora płaskiego

STAR 15/26 STAR 15/39 STAR 19/33 STAR 19/49

Numer zamów. 08-4004 08-4005 08-4006 08-4007

Klasa uzysku kolektora 50 °C AA AA AA AA

Klasa uzysku kolektora 75 °C AA AA AA AA

Zakres dostawy

Kompletnie	zmontowana	jednostka	zawiera:	• Wakum-rury	• Zbieracz	z	jednostką	przenoszącą	ciepło	• Zwierciadło	CPC

Wskazówka

•	 Wymagany osprzęt dla pola kolektora* przy AquaSystemach: 1 x Zestaw rur falistych CPC Star z 2 czujnikami, 1 x Zestaw łuku 180°, czarny
•	 Dodatkowo wymagany przy kaskadach (np. wschód/zachód): 1 x Zestaw rur falistych CPC Star bez czujnika, Przełącznik czujników BUS

*   Jako pole kolektora określamy, jeden lub wiele kolektorów połączonych ze sobą

STAR
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Kolektory wakum-rurowe CPC
STAR

Dane techniczne

Wymiary

STAR 15/26  15/39

16
16

1627122
STAR 15/26 STAR 15/39

2432

STAR 19/33  19/49

2432
STAR 19/33 STAR 19/49

20
33

1627122

Wskazówka zabudowy

Rodzaje montażu

Na dachu skośnym, na dachu płaskim, na ścianie budowli.

Wskazówka:
Montaż zbieraczem do góry. Minimalne pochylenie na dachu skośnym i dachu płaskim wynosi 15°.

STAR 15/26 STAR 15/39 STAR 19/33 STAR 19/49

Liczba wakum-rur Szt 14 21 14 21

Klasa uzysku kolektora 50°C/75°C 1) AA/AA AA/AA AA/AA AA/AA

Wydajność kolektora (50 °C, Würzburg) kWh/a 1544 2313 1988 2982

Specyficzny roczny uzysk kolektora  
Solar Keymark (odn. powierzchni brutto)*

kWh/
(m².a) 587 589 601 604

Dane o produkcie zgodnie z dyrektywą w sprawie ekoprojektu (rozporządzenie UE 811/2013 i 812/2013)

Pow. czynna kolektora ASol (pow. apertury) m² 2,33 3,49 3,00 4,50

Sprawność optyczna η0 0,644 0,644 0,644 0,644

Sprawność kolektora ηcol % 61 61 61 61

Liniowy współczynnik przenikania ciepła a1 W/(m².K) 0,75 0,75 0,75 0,75

Kwadratowy współczynnik przenikania ciepła a2 W/(m².K²) 0,005 0,005 0,005 0,005

Współczynnik korelacji kąta padania 1,00 1,00 1,00 1,00

Pozostałe dane produktu

Powierzchnia brutto m² 2,63 3,93 3,31 4,94

Wymiary (Wys. x Dług. x Głęb.) mm 1.616 x 1.627 x 122 1.616 x 2.432 x 122 2.033 x 1.627 x 122 2.033 x 2.432 x 122

Pojemność kolektora l 2,13 3,19 2,53 3,79

Waga (pusty) kg 39,9 58,7 49,1 72,4

Ciśnienie robocze, max. bar 10 10 10 10

Strata ciśnienia przy 2,0 l/min i przy 40 °C, z 
wodą około

mbar 11 17 13 19

Rozmiar przyłączy, pierścień zaciskowy mm 15 15 15 15

Odporność na grad (ISO 9806) mm 35 35 35 35

Zgodność CE Dyrektywa (2014/68/EU)

Certyfikacja Solar Keymark

Nr. rejestracji 011-7S089 R
1) Zobacz szczegóły www.initiative-sonnenheizung.com i www.dincertco.de
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Kolektory wakum-rurowe CPC
STAR

Osprzęt

Zestaw rur falistych bez czujnika

Do podłączenia wielu kolektorów o różnym ukierunkowaniu (np. ukierunkowanie wschód/zachód)
Zakres dostawy: 2	x	rura	falista	ze	stali	nierdzewnej	1,3	m	• 2	x	izolacja	cieplna	z	EPDM	z	oplotem	• 4	x	śrub.	pros-
ty	z	pierścieniami	zaciskowymi	15	mm	zamontowany	na	końcówkach	• 2	x	pierścień	redukcyjny	15	mm	na	12	mm	 
• 2	x	zacisk	sprężynujący	• 2	x	łupina	pokrywająca	z	izolacją	z	EPDM

Numer zamów. 08-1867

Zestaw łuku 180°, czarny

Dla	kolektorów	wakum-rurowych	STAR	i	AQUA	PLASMA	• Zastosowanie	przy	2-Rurowych-AquaSystemach

Zakres dostawy: Pokrywa	czarna	• Wkład	izolacyjny,	2-częściowy	• Łuk	180°,	15	mm	pierścień	zacisk.

Numer zamów. 88-8017

Zestaw rur falistych z 2 czujnikami

Do połączenia kolektorów z dalej prowadzącym orurowaniem solar przy systemach z Regulacją solar SystaSolar Aqua II
Zakres dostawy: 2	 x	nierdzewna	 rura	 falista	1,3	m	• 2	 x	 izolacja	 cieplna	 z	 EPDM	z	oplotem	• 4	 x	 śrub.	prosty	 z	
pierścieniami	zaciskowymi	15	mm	zamontowany	na	końcówkach	• 2	x	pierścień	redukcyjny	15	mm	na	12	mm	• 2	x	
zacisk	sprężynujący	• 2	x	łupina	pokrywająca	z	izolacją	z	EPDM	• 2	x	czujnik	PT	1000	połączone	wodoodpornie,	1	czujnik	
zamontowany w tulejce czujnika

Numer zamów. 08-1932

Zestaw połączeniowy STAR

Dla 2 kolektorów STAR obok siebie
Zakres dostawy: 1	x	blacha	pokrywająca	• 1	x	izolacja	cieplna	• 2	x	korki	łączące	• 2	x	korpus	śrubunku	z	pierścieniami	
zacisk., 15 mm

Numer zamów. 08-8099

Zestaw rur falistych 1800 z 2 czujnikami

W połączeniu z zestawami montażowymi do korekty pochylenia AD Plus oraz zestawami montażowymi FD / WD Plus do 
podłączenia kolektorów do głównego orurowania instalacji solar, w układach ze sterownikiem słonecznym SystaSolar 
Aqua II. Przy zamawianiu należy zastąpić zestaw węży falistych z 2 czujnikami (numer zamówienia 08-1932).
Zakres dostawy: 2 x rura falista ze stali nierdzewnej z łukiem 1800,	każda	0,9	m	• 2	x	izolacja	cieplna	z	EPDM	z	oplotem	• 4	x	
śrub.	prosty	z	pierścieniami	zaciskowymi	15	mm	zamontowany	na	końcówkach	• 2	x	pierścień	redukcyjny	15	mm	na	12	mm	 
• 2	x	zacisk	sprężynujący	• 2	x	łupina	pokrywająca	z	izolacją	z	EPDM	•	2	x	czujnik	PT	1000	połączone	wodoodpornie,	
1	czujnik	zamontowany	w	tulejce	czujnika	•	Zestaw	obejm	mocujący	do	mocowania	węży	falistych	do	belki	zbiorczej	
kolektora	•	Zacisk	mocujący	do	mocowania	węży	falistych	do	uchwytów	montażowych

Numer zamów. 08-4246

Zestaw tabliczki instalatora

Dla kolektorów wakum-rurowych AQUA PLASMA i STAR
Zakres dostawy: 1	x	tabliczka	(360	mm	x	90	mm)	z	kątowymi	uchwytami	z	podłużnymi	otworami	• 2	x	klipsy	mocujące	
• 2	x	śruba	soczewkowa	M8	x	20

Numer zamów. 08-0892
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Kolektory wakum-rurowe CPC
STAR

Przepust dachowy dla zestawu rur falistych

Przepust dachowy dla zestawu rur falistych z 2 czujnikami lub bez czujnika.
Do montażu na dachówkach różnego rodzaju
Zakres dostawy: 1 x Przepust dachowy • 2 x Zaślepka • Dokumentacja

Ceglasty Czarny

Numer zamów. 08-4219 08-4220
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Kolektory wakum-rurowe CPC
AQUA PLASMA

AQUA PLASMA

Krótki opis

•	 Idealny kolektor do przygotowania ciepłej wody, do częściowego ogrzewania i wytwarzania  
ciepła technologicznego

•	 Ekstremalnie wysokie osiągi kolektora poprzez antyrefleksyjne pokrycie rury i zwierciadeł CPC 
o optymalnej refleksji

•	 Zabudowa na dachu skośnym, dachu płaskim, ścianie budowli i jako wolnostojący
•	 Możliwa rozbudowa powierzchni kolektora
•	 Wyróżniający się Design
•	 Kolektor wakum-rurowy z pozytywnym testem na gradobicie wg. ISO 9806 (ITW Stuttgart)

Zalety i korzyści

•	 Krótki czas montażu dzięki kompletnie zmontowanemu kolektorowi i kompaktowym, zależnym od zastosowania zestawom montażowym
•	 Prosta technika połączeń do rozbudowy poprzez połączenie wielu kolektorów obok siebie. Nie jest do tego wymagane dalsze orurowanie i 

izolacja cieplna
•	 Zasilanie i powrót solar podłączane są w prosty sposób po jednej stronie kolektora
•	 Wintegrowana rura powrotna i wysokiej jakości izolacja cieplna
•	 Możliwa	wymiana	rur	bez	potrzeby	opróżniania	kolektora	 –	„suche	połączenie”
•	 Kompletny system solar Paradigma, możliwy jest do zmontowania i instalowania bez potrzeby lutowania po stronie solar. Technika śrubunków 

zaciskowych i orurowanie do szybkiego montażu SPEED w znacznym stopniu ułatwiają pracę
•	 Duża elastyczność poprzez dostępność modułów kolektorów o różnej szerokości i wysokości

Cechy charakterystyczne

•	 Zastosowane wysokiej jakości materiały jak aluminium, szkło borowo-silikatowe, odporne na warunki zewnętrzne tworzywa i stal specjalna 
zapewniają długą żywotność przy równoczesnym krótkim czasie amortyzacji energetycznej

•	 Ekstremalnie małe straty ciepła dzięki wysokiej próżni
•	 Możliwość łączenia szeregowego w jeden zestaw do 17 m²
•	 Najwyższe uzyski przy najmniejszym zapotrzebowaniu powierzchni
•	 Wykorzystanie dyfuzyjnego i niskiego promieniowania słońca poprzez zwierciadło CPC o optymalnej refleksji
•	 Najlepsza z możliwych izolacja cieplna dzięki zastosowaniu rur próżniowych z nowym rodzajem powłoki antyrefleksyjnej, dla dużych uzys-

ków i nieograniczonego zastosowania również zimą.

AQUA PLASMA 15/27 AQUA PLASMA 15/40 AQUA PLASMA 19/34 AQUA PLASMA 19/50

Numer zamów. 08-0856 08-0858 08-0441 08-0442

Klasa uzysku kolektora 50 °C AAA AAA AAA AAA

Klasa uzysku kolektora 75 °C AAA AAA AAA AAA

Zakres dostawy

Kompletnie	zmontowana	jednostka	zawiera:	• Wakum-rury	• Zbieracz	z	jednostką	przenoszącą	ciepło	• Zwierciadło	CPC

Wskazówka

•	 Wymagany osprzęt dla pola kolektora* przy AquaSystemach: 1 x Zestaw rur falistych CPC Star z 2 czujnikami, 1 x Zestaw łuku 180°, czarny
•	 Dodatkowo wymagany przy kaskadach (np. wschód/zachód): 1 x Zestaw rur falistych CPC Star bez czujnika, Przełącznik czujników BUS

*   Jako pole kolektora określamy, jeden lub wiele kolektorów połączonych ze sobą
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Kolektory wakum-rurowe CPC
AQUA PLASMA

Wymiary

AQUA PLASMA 15/27  15/40

16
42

1627111
AQUA PLASMA 15/27 AQUA PLASMA 15/40

2432

 AQUA PLASMA 19/34  19/50

2432
AQUA PLASMA 19/34 AQUA PLASMA 19/50

20
58

1627111

Wskazówka zabudowy

Rodzaje montażu

Na dachu skośnym, na dachu płaskim, na ścianie budowli.

Wskazówka:
Montaż zbieraczem do góry. Minimalne pochylenie na dachu skośnym i dachu płaskim wynosi 15°.

Dane techniczne

AQUA PLASMA 
15/27

AQUA PLASMA 
15/40

AQUA PLASMA 
19/34

AQUA PLASMA 
19/50

Liczba wakum-rur Szt 14 21 14 21

Klasa uzysku kolektora 50°C/75°C 1) AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA

Wydajność kolektora (50 °C, Würzburg) kWh/a 1715 2568 2208 3312

Specyficzny roczny uzysk kolektora  
Solar Keymark (odn. powierzchni brutto)*

kWh/
(m².a) 642 644 659 661

Dane o produkcie zgodnie z dyrektywą w sprawie ekoprojektu (rozporządzenie UE 811/2013 i 812/2013)

Pow. czynna kolektora ASol (pow. apertury) m² 2,33 3,49 3,00 4,50

Sprawność optyczna η0 0,687 0,687 0,687 0,687

Sprawność kolektora ηcol % 66 66 66 66

Liniowy współczynnik przenikania ciepła a1 W/(m².K) 0,61 0,61 0,61 0,61

Kwadratowy współczynnik przenikania ciepła a2 W/(m².K²) 0,003 0,003 0,003 0,003

Współczynnik korelacji kąta padania 0,96 0,96 0,96 0,96

Pozostałe dane produktu

Powierzchnia brutto m² 2,67 3,99 3,35 5,01

Wymiary (Wys. x Dług. x Głęb.) mm 1642 x 1627 x 111 1642 x 2432 x 111 2058 x 1627 x 111 2058 x 2432 x 111

Pojemność kolektora l 2,13 3,19 2,53 3,79

Waga (pusty) kg 39,9 58,8 48,3 71,2

Ciśnienie robocze, max. bar 10 10 10 10

Strata ciśnienia przy 2,0 l/min i przy 40 °C, z 
wodą około

mbar 11 17 13 19

Rozmiar przyłączy, pierścień zaciskowy mm 15 15 15 15

Odporność na grad (ISO 9806) mm 35 35 35 35

Zgodność CE Dyrektywa (2014/68/EU)

Certyfikacja Solar Keymark

Nr. rejestracji 011-7S1889 R
1) Zobacz szczegóły www.initiative-sonnenheizung.com i www.dincertco.de
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Kolektory wakum-rurowe CPC
AQUA PLASMA

Osprzęt

Zestaw rur falistych bez czujnika

Do podłączenia wielu kolektorów o różnym ukierunkowaniu (np. ukierunkowanie wschód/zachód)
Zakres dostawy: 2	 x	 rura	 falista	 ze	 stali	 nierdzewnej	 1,3	m	•  2	 x	 izolacja	 cieplna	 z	 EPDM	 z	 oplotem	• 4	 x	 śrub.	
prosty	z	pierścieniami	zaciskowymi	15	mm	zamontowany	na	końcówkach	• 2	x	pierścień	redukcyjny	15	mm	na	12	mm	 
• 2	x	zacisk	sprężynujący	• 2	x	łupina	pokrywająca	z	izolacją	z	EPDM

Numer zamów. 08-1867

Zestaw łuku 180°, czarny

Dla	kolektorów	wakum-rurowych	STAR	i	AQUA	PLASMA	• Zastosowanie	przy	2-Rurowych-AquaSystemach

Zakres dostawy: Pokrywa	czarna	• Wkład	izolacyjny,	2-częściowy	• Łuk	180°,	15	mm	pierścień	zacisk.

Numer zamów. 88-8017

Zestaw rur falistych z 2 czujnikami

Do połączenia kolektorów z dalej prowadzącym orurowaniem solar przy systemach z Regulacją solar SystaSolar Aqua II
Zakres dostawy: 2	 x	nierdzewna	 rura	 falista	1,3	m	• 2	 x	 izolacja	 cieplna	 z	 EPDM	z	oplotem	• 4	 x	 śrub.	prosty	 z	
pierścieniami	zaciskowymi	15	mm	zamontowany	na	końcówkach	• 2	x	pierścień	redukcyjny	15	mm	na	12	mm	• 2	x	
zacisk	sprężynujący	• 2	x	łupina	pokrywająca	z	izolacją	z	EPDM	• 2	x	czujnik	PT	1000	połączone	wodoodpornie,	1	czujnik	
zamontowany w tulejce czujnika

Numer zamów. 08-1932

Zestaw połączeniowy AQUA PLASMA

Dla 2 kolektorów AQUA PLASMA obok siebie
Zakres dostawy: 1	x	blacha	pokrywająca	• 1	x	izolacja	cieplna	• 2	x	korki	łączące	• 2	x	korpus	śrubunku	z	pierścieniami	
zacisk., 15 mm

Numer zamów. 08-8092

Zestaw tabliczki instalatora

Dla kolektorów wakum-rurowych AQUA PLASMA i STAR
Zakres dostawy: 1	x	tabliczka	(360	mm	x	90	mm)	z	kątowymi	uchwytami	z	podłużnymi	otworami	• 2	x	klipsy	mocujące	
• 2	x	śruba	soczewkowa	M8	x	20

Numer zamów. 08-0892

Zestaw rur falistych 1800 z 2 czujnikami

W połączeniu z zestawami montażowymi do korekty pochylenia AD Plus oraz zestawami montażowymi FD / WD Plus do 
podłączenia kolektorów do głównego orurowania instalacji solar, w układach ze sterownikiem słonecznym SystaSolar 
Aqua II. Przy zamawianiu należy zastąpić zestaw węży falistych z 2 czujnikami (numer zamówienia 08-1932).
Zakres dostawy: 2 x rura falista ze stali nierdzewnej z łukiem 1800,	każda	0,9	m	• 2	x	izolacja	cieplna	z	EPDM	z	oplotem	• 4	x	
śrub.	prosty	z	pierścieniami	zaciskowymi	15	mm	zamontowany	na	końcówkach	• 2	x	pierścień	redukcyjny	15	mm	na	12	mm	 
• 2	x	zacisk	sprężynujący	• 2	x	łupina	pokrywająca	z	izolacją	z	EPDM	•	2	x	czujnik	PT	1000	połączone	wodoodpornie,	
1	czujnik	zamontowany	w	tulejce	czujnika	•	Zestaw	obejm	mocujący	do	mocowania	węży	falistych	do	belki	zbiorczej	
kolektora	•	Zacisk	mocujący	do	mocowania	węży	falistych	do	uchwytów	montażowych

Numer zamów. 08-4246
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Kolektory wakum-rurowe CPC
AQUA PLASMA

Przepust dachowy dla zestawu rur falistych

Przepust dachowy dla zestawu rur falistych z 2 czujnikami lub bez czujnika.
Do montażu na dachówkach różnego rodzaju
Zakres dostawy: 1 x Przepust dachowy • 2 x Zaślepka • Dokumentacja

Ceglasty Czarny

Numer zamów. 08-4219 08-4220
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Kolektory wakum-rurowe CPC
Technologia

Korzenie historyczne - wynalezienie termosu

Szkocki fizyk James Dewar wynalazł w roku 1893, naczynie o podwójnych ściankach z próżnią między nimi - termos.

Bazując na podstawie budowy termosu, Emmet zbudował w roku 1909 rury wakum do wykorzystania energii słonecznej. Jego patenty z tamtych 
czasów służą za podstawę dzisiejszej techniki przy opracowywaniu nowoczesnych rur-wakum. 
Wydajność tej od dawna znanej techniki, osiągnęła swój najwyższy poziom dopiero za pomocą nowoczesnej, optymalnej technologii z zastosowaniem 
precyzyjnej techniki wysoko selektywnego nakładania warstwy absorbera.

Technika - dzisiaj

Kolektor wakum-rurowy firmy Paradigma składa się z trzech podstawowych, zmontowanych w całość elementów:
•	 Wakum-rury Paradigma
•	 Zwierciadła CPC
•	 Zbieracza z jednostką przenoszącą ciepło i rurą powrotną

Zbieracz i jednostka przenosząca ciepło

W ładnie ukształtowanej komorze znajdują się dwie rury zbiorcze oraz 
rura powrotna.

W ten sposób możliwe jest usytuowanie zasilania i powrotu po jednej 
stronie kolektora. Możliwa jest również zmiana (na miejscu zabudowy 
kolektora) wyprowadzeń zasilania i powrotu po lewej albo prawej stro-
nie, jak również po obu stronach.

W każdej wakum-rurze, znajduje się rurka w kształcie U z 
przepływającym w niej płynem obiegu kolektora. Rurka ta wraz z 
profilami przenoszącymi ciepło zostaje włożona do wakum-rury. Ta 
kompletna jednostka przenosząca ciepło wchodzi do komory zbiorczej.

 
Legenda:

1 Rura powrotna   6 Zasilanie, gorące 

2 Rura zasilająca   7 Wakum-rura

3 Izolacja cieplna   8 Profil przenoszący ciepło

4 Komora zbieracza   9 Zwierciadło CPC

5 Powrót, zimny        10 Rura ze stali specjalnej

5

6

431 2

78910

Wakum-rura Paradigma

Produkowane przez nas rury próżniowe Paradigma, są optymalnym 
produktem pod względem geometrii i osiągnięć (wydajności).

Wakum-rura Paradigma składa się z dwóch koncentrycznych rur 
szklanych, które z jednej strony zakończone są półokrągło a z drugiej 
strony zgrzane ze sobą. Przestrzeń między nimi zostaje opróżniona z 
powietrza i hermetycznie zamknięta (tak jak termos). W ten sposób 
otrzymujemy najlepszą izolację - próżnię.

Aby umożliwić wykorzystanie energii słonecznej, pokryto zewnętrzną 
ścianę wewnętrznej rury wysoko selektywną przyjazną dla środowiska, 
warstwą tworzącą absorber. Warstwa absorbująca zamknięta jest w 
przestrzeni próżniowej. Absorber stanowi przyjazna dla środowiska, 
warstwa aluminiowo-azotynowa charakteryzująca się szczególnie niską 
emisją oraz bardzo wysoką absorpcją.

Legenda:

1 Zewnętrzna rura szklana   5 Profil przenoszący ciepło

2 Warstwa absorbera   6 Rura ze stali specjalnej

3 Wewnętrzna rura szklana   7 Wysoko refleksyjne zwierciadło

4 Wysoka próżnia

3

6

4

5

7

1 2
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Kolektory wakum-rurowe CPC
Technologia

Zwierciadło CPC

Aby podnieść do maksimum osiągi kolektora, z tyłu każdej wakum-
rury znajduje się wysoko refleksyjne, odporne na najniekorzystniejsze 
warunki pogodowe, zwierciadło paraboliczne CPC (Compound 
Parabolic Concentrator). Szczególnie zoptymalizowana przez nas 
geometria zwierciadła, gwarantuje absorbowanie padającego nawet 
pod najniekorzystniejszym kątem bezpośredniego oraz dyfuzyjnego 
światła słonecznego. Podnosi to w bardzo wysokim stopniu uzysk 
energii poprzez kolektor słoneczny.

Niekorzystny kąt promieniowania wynika ze skośnie padającego światła 
słonecznego np. dom nie jest skierowany dokładnie na południe, tylko 
bardziej na wschód albo zachód a także przez słońce poranne lub 
wieczorne albo promieniowanie słoneczne rozproszone przez chmury.

Pewna i bezpieczna eksploatacja

•	 Pewność działania i długa żywotność poprzez zastosowanie wysokowartościowych, odpornych na korozję materiałów takich jak grube szkło 
borowo-krzemianowe, stal specjalna, twardo-eloksydowane aluminium

•	 Trwała próżnia wakum-rur zbudowanych tylko ze szkła (żadne połączenia metal-szkło). Czyste połączenie szkło-szkło, budowa na zasadzie 
termosu

•	 Wysoka pewność działania zapewniona konstrukcyjną budową „suchych połączeń” wakum-rur do obiegu solar

Recycling

•	 Pełny recykling poprzez łatwy demontaż i zastosowanie materiałów gwarantujących ich powtórne wykorzystanie

Uzysk energii i sprawność

•	 Ekstremalnie wysoki uzysk energii przy małej powierzchni kolektora brutto
•	 Każda z rur jest zawsze optymalnie ustawiona do słońca, dzięki okrągłej powierzchni absorbera
•	 Nadzwyczajnie wysoki udział energii kolektora w bilansie cieplnym
•	 Wysoki stopień sprawności poprzez wysoko selektywną warstwę absorbera
•	 Wakum-rury eliminują termiczne straty kolektora słonecznego. Próżnia gwarantuje pełną zamianę światła w ciepło oraz, jako najlepsza izolacja, 

optymalnie minimalizuje straty kolektora powodowane warunkami zewnętrznymi
•	 Płyn obiegu kolektora przepływa bezpośrednio poprzez rury kolektora bez potrzeby stosowania dodatkowej wymiany ciepła
•	 Okrągła budowa absorbera gwarantuje maksymalne wykorzystanie zarówno bezpośredniego jak i dyfuzyjnego promieniowania słońca
•	 Zwierciadło CPC oraz bezpośredni przepływ płynu obiegu kolektora poprzez wakum-rury zapewniają ekstremalnie wysoki uzysk energii
•	 Próżnia jako najlepszy izolator, gwarantuje maksymalne wykorzystanie energii słońca nawet przy jego słabym promieniowaniu w okresie 

zimowym
•	 Nadmiar energii w okresie letnim mniejszy niż kolektora płaskiego, natomiast uzysk energii w okresie zimowym jest nieporównywalnie wyższy
•	 Idealny również przy zastosowaniu techniki warstwowego ładowania zbiornika do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody

Certyfikacja

Kolektory wakum-rurowe Paradigma STAR i AQUA PLASMA certyfikowane są poprzez TÜV Süd (CE 0036) zgodnie 
z wytycznymi DGRL 97/23 EG. Nadanie Solar KEYMARK i znaku DIN-Geprüft poprzez DIN CERTCO dokumentują 
utrzymywanie europejskich norm dla kolektorów słonecznych.

Sprawdzone bezpieczeństwo na gradobicie

Paradigma, poprzez testy w Centrum testowania ITW Stuttgart, dostarczyła dowód, że wysiłki poprzednich lat odnośnie podniesienia odporności 
na uderzenia opłaciły się:

Kolektory wakum-rurowe AQUA PLASMA i STAR wytrzymały uderzenie kul lodowych o wielkości prawie równej piłki tenisowej i prędkości 100 km/h 
całkowicie bez uszkodzeń!

Nowe, twarde badanie odporności na uderzenie wg. Norm ISO 9806:2013 zaliczone zostało z powodzeniem!

Promieniowanie
bezpośrednie

Promieniowanie
skośne

Promieniowanie
dyfuzyjne
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Technologia

7   
 

1

2

3

5

6

7

4

1   Rura-wakum zbudowana na zasadzie termosu.
Składa się z dwóch koncentrycznych rur szklanych
z próżnią pomiędzy nimi dla zapobiegania
stratom ciepła. Z najnowszą powłoką
antyrefleksyjną dla zwiększenia osiągów
kolektora.

2   

3   

4   

Wysokoselektywna, zoptymalizowana
warstwa absorbera na wewnętrznej
rurze szklanej. Dla osiągnięcia
najwyższych uzysków energii.

Aluminiowy profil przewodzący
ciepło, dla optymalnego
przenoszenia ciepła z absor-
bera do medium 
przenoszącego ciepło.

U-rura ze stali specjalnej,
do efektywnego odtransportowania
uzyskanego ciepła.

5   

6  

7  

 

Izolacja z wełny mineralnej z folią
aluminiową, do zapobiegania stratom
ciepła w zbieraczu.

Zbieracz z jednostką przenoszącą
ciepło
Zawiera rury zbiorcze i rozdzielcze
i zbiera zgromadzone ciepło rur ze
stali specjalnej do dalszego transportu
do zbiornika ciepła.

Zwierciadło CPC (Compound Parabolic
Concentrator) wysokorefleksyjne, odporne
na warunki zewnętrzne.

Kolektory wakum-rurowe CPC
Technologia

Dla porównania

Przebieg sprawności* różnych kolektorów
przy napromieniowaniu 400 W/m² i temp. powietrza 0 °C

* Odnośnie powierzchni kolektora brutto

St
op

ie
ń 
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]

Średnia temperatura kolektora [°C]

Kolektor próżniowy

Kolektor płaski

Absorber basenowy

STAR

AQUA PLASMA

*Kolektor wakum-rurowy CPC uwidacznia swoją przewagę przy nieoptymalnych warunkach pogodowych. W okresie zimy przy napromieniowaniu 
400 W/m² i temp. powietrza 0 °C oraz temp. kolektora 60 °C, nowy kolektor AQUA PLASMA osiąga uzyski prawie 5 razy większe niż będące na 
rynku kolektory płaskie, oraz zdecydowanie znacząco większe uzyski niż inne kolektory próżniowe.
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Kolektory wakum-rurowe CPC
Technologia

Kolektor wakum-rurowy AQUA PLASMA

Kolektor wakum-rurowy AQUA PLASMA zawiera w sobie sprawdzoną technikę z wieloletnich doświadczeń w produkcji ponad 900.000 m² 
kolektorów wakum-rurowych.

Konsekwentny dalszy rozwój i dopasowanie w wyborze materiałów do rozprowadzanych z najwyższym powodzeniem systemów techniki AQUA jak 
i też integracja nowych technologii produkcji do zwiększenia osiągów i jakości dają produkt, który na rynku kolektorów słonecznych stoi na czele 
uzyskiwanych osiągów energetycznych.

Do zwiększenia uzysków kolektorów AQUA PLASMA zastosowana jest nowa, najnowocześniejsza technologia do pokrywania rur i zwierciadeł. Tak 
zwana powłoka antyrefleksyjna rur powoduje poprawę transmisji  przy wejściu promieniowania solar do rur. Technologią Plasma , powierzchnie rur 
i zwierciadeł wykonywane są tak, że następuje maksymalna zamiana promieniowania światła w ciepło.

Nowa powłoka zwierciadeł zwiększa ochronę zwierciadeł przed wpływami korozyjnymi, zapewniając zdecydowanie długą żywotność. Do tego 
powłoka ta powoduje poprawę możliwości refleksyjnych zwierciadła, podnosząc dodatkowo stopień sprawności kolektora.

Wysokie osiągi z małej powierzchni pozwalają na optymalne wykorzystanie będących do dyspozycji powierzchni zabudowy. Tym sposobem wzrost 
uzysków kolektorów AQUA PLASMA przy zastosowaniu do przygotowania ciepłej wody użytkowej i częściowego ogrzewania do poziomu temperatur 
75 °C umożliwia redukcję powierzchni do 16 % a przy zastosowaniu do 100 °C ponad 20 % w stosunku do obecnych na rynku kolektorów o 
najwyższych osiągach - kolektorów Paradigma STAR

Obok zdecydowanego wzrostu osiągów, które odzwierciedlają dane techniczne kolektorów, unowocześniony został również Design kolektorów ze 
zwróceniem uwagi na redukcję materiałów i ułatwienia przy montażu.

Zoptymalizowana konstrukcja ramy umożliwia redukcję zastosowanych materiałów, wysokiej jakości aluminium. Prowadzi to do zmniejszenia zużycia 
zasobów materiałowych, podnosi przyjazność dla środowiska i zdecydowanego skrócenia czasu amortyzacji energetycznej. Nowa konstrukcja 
trzymania rur poprawia stabilność i łatwość w montażu.

Design zbieracza został zmodyfikowany i ułatwia instalatorowi wykonanie podłączeń hydraulicznych.

Dla elementów prowadzących płyn, celowo dla pracy z wodą grzewczą zastosowana została stal specjalna, która ułatwia również uruchomienie 
mając na uwadze przygotowanie wody grzewczej.

Sprowadzając do wspólnego mianownika, zastosowanie kolektorów wakum-rurowych AQUA PLASMA umożliwia wykorzystanie energii solar 
na najwyższym poziomie osiągów we wszystkich zakresach temperatur i kwalifikuje ten kolektor do prawie wszystkich zastosowań jako źródło 
ciepła zaczynając od prostego przygotowania ciepłej wody poprzez zastosowanie do częściowego ogrzewania aż do przemysłowego ciepła 
technologicznego. Kolektor ten ze względu na zastosowanie systemów technik Aqua, może zostać wintegrowany bez dodatkowych wymienników 
ciepła do układów grzewczych i sieci cieplnych. Docelowe temperatury 60 do 160 °C, przy niskich wartościach napromieniowania np. 400 W/m² 
osiągane są bezproblemowo, szybko i z bardzo wysokim stopniem sprawności.
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Kolektory wakum-rurowe CPC
Technologia

Etykieta efektywności energetycznej ErP nie uwzględnia wystarczająco 
termiki solar

Termika solar, przez nowo wprowadzoną dla systemów grzewczych etykietę 
efektywności energetycznej, jest prawie że nie uwzględniona. Przez to, przy 
nie doinformowaniu użytkowników, potencjał termiki solar nie jest w pełni 
wykorzystany. Etykieta osiągów kolektora (patrz grafika) uwzględnia ten 
deficyt i podaje informacje, przejrzystość oraz orientację. Tylko użytkownicy, 
którzy są dobrze poinformowani, zwracają na termikę solar wymaganą 
uwagę i podejmują przemyślane decyzje w kierunku wysokojakościowych 
produktów i rozwiązań. Celem etykiety i jej dobrowolnemu oznaczaniu 
kolektorów, jest dostęp odbiorcy do informacji w możliwie najprostszej 
formie.

Wypowiedzi, które trafiają do klientów

Dobrowolna etykieta osiągów kolektora dla systemów termiki solar daje 
odbiorcy możliwość wyboru, z oferty różnych kolektorów, kolektora o 
pasującym dla niego uzysku. Daje ona jasną wypowiedź i przekonuje 
przejrzystą strukturą i intuicyjnym obrazowaniem. Za podstawę służy 
Solar Keymark Karta danych 2. Wszystkie klasyfikacje przedstawiane są na 
zielono, symbol tego, że kolektory słoneczne zasadniczo są przyjaznymi dla 
środowiska i ekologicznymi dostawcami energii. Potencjalnym klientom 
należy uzmysłowić: Kto chce  włożyć wkład w przełom w energetyce, stawia 
na technologię solar jako jeden z najważniejszych filarów.

Tym sposobem producenci branży solar chcą zwrócić uwagę na to, że 
termika solar stanowi czystą, dojrzałą i postępową technologię. Z tą 
pomocą inwestorzy nowych i modernizowanych instalacji mogą optymalnie 
zmodernizować układy grzewcze zapewniając znaczne oszczędności 
energetyczne i ekologiczne.

Przemyślane i uzasadnione

W formie i metodyce etykieta osiągów kolektora opiera się na sprawdzonej etykiecie efektywności ErP Unii Europejskiej. Rozszerza 
ona zawarty w sensie rozporządzenia zakres zastosowania znanego, ograniczonego do zużycia energii pierwotnej, etykietowania UE o 
regeneratywne, wolne od CO2 wytwarzanie energii. Metodyczny podział na pojedyncze klasy uzysku przebiega zgodnie z rozporządzeniem (UE)   
Nr. 811/2013 w oparciu o standaryzowane stopnie dla kotłów i pomp ciepła względnie niskotemperaturowych pomp ciepła. Ten fakt i nowe 
aspekty, jak np. klasyfikacja oparta na uzysku, mogą wskazać drogę, jak energie odnawialne mogą być sensownie wintegrowane w przyszłym 
rozporządzeniu UE, jak i również przy wprowadzaniu zmian w istniejących rozporządzeniach.

Wskazanie klas uzysku, potencjał i przewaga termiki solar

Dalszą cechą odróżniającą od znanych etykiet ErP są nowe wprowadzone klasy AA i AAA, które wychodzą ponad stopień A+++. Klasy te powinny 
wyjaśnić odbiorcy końcowemu, jaki potencjał zawarty jest w termice solar. Kolektory klasy AA i AAA dostarczają, na podstawie ich właściwości 
technologicznych, również w ciężkich warunkach i wysokich temperaturach, bardzo dużo energii z m². Poza tym klasy te wskazują wyraźnie 
zróżnicowane spojrzenie na różne kolektory. Obecnie większość bardzo dobrych kolektorów osiąga A+++. W porównaniu z innymi źródłami 
ciepła jak pompy ciepła i gazowe kotły kondensacyjne staje się wyraźnym, że termika solar w ocenie odbiorcy końcowego jest równorzędna lub 
lepsza. Udokumentuje również wyraźnie pozycjonowanie termiki solar jako samodzielnej technologii wytwarzania ciepła. Nie prowadzi to tylko do 
poprawienia orientacji, lecz przede wszystkim wzmacnia zaufanie do produktów.

Branża przyjmuje to wyzwanie

Aby stosować termikę solar ekologicznie sensownie, uzyski poszczególnych kolektorów muszą stanowić punkt centralny – branża wie to najlepiej. 
Klient może po tym rozpoznać, jaki jest możliwy potencjał oszczędności na konwencjonalnej energii. Dopiero wtedy produkt jest dla niego 
interesujący. Zwolennicy etykiety osiągów kolektora widzą w bezpośrednim przejrzystym porównaniu wartości uzysków również dużą szansę dla 
postępu technologicznego, który wykazywać się może w formie redukcji kosztów i/lub wyższym uzyskiem. Do tego inicjatorzy spodziewają się, 
oznaczeniem opartym na uzysku, wskazać uzasadnioną drogę dla wspomagania finansowania systemów i później wpłynąć na oficjalne uzupełnienie 
oznaczenia ErP. Również to, może otworzyć znaczące nowe perspektywy dla termiki solar. W efekcie końcowym zwycięzcami są odbiorcy końcowi 
oraz poprzez zwiększony popyt producenci kolektorów.

Dalsze informacje: www.initiative-sonnenheizung.com

Etykieta uzysków kolektora
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Zestawy do montażu

Zestawy montażowe FD/WD

•	 Do montażu na dachach płaskich i ścianach dla kolektorów próżniowych AQUA PLASMA i 
STAR

•	 Zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych z oznaczeniem CE i 
świadectwem obciążenia

•	 Stosować na dachach płaskich, na gruncie i na elewacjach

Przegląd zestawów montażowych wraz z osprzętem

•	 Kompletny przegląd niezbędnych komponentów i zestawów do montażu na dachu, dachu 
płaskim i ścianie

•	 Szyny montażowe AD PLUS i korekta nachylenia, zestawy akcesoriów AD PLUS
•	 Kompletne zestawy FW/WD PLUS

Zestawy montażowe AD

•	 Do montażu na dachu kolektorów próżniowych AQUA PLASMA i STAR
•	 Zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych z oznaczeniem CE i 

świadectwem obciążenia
•	 Do stosowania z dachówkami, dachówkami łupkowymi i karpiówką, punktami mocowania 

wykonanymi na miejscu oraz z blachą falistą i trapezową
•	 Odpowiednie akcesoria montażowe do rozbudowy systemu o jeden lub więcej kolektorów
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Zestawy do montażu

Zestaw szyn montażowych AD PLUS, bez jarzma ustalającego

Krótki opis

•	 Na dachu skośnym dla kolektorów wakum-rurowych AQUA PLASMA i STAR
•	 Oznaczony znakiem CE zgodnie z rozporządzeniem UE dla wyrobów budowlanych i z 

potwierdzeniem obciążalności
•	 Zastosowanie przy dachu łupkowym i dachówce rybia łuska, płycie falistej blasze trapezowej

Zalety i korzyści

•	 Zastosowanie zarówno dla kolektorów AQUA PLASMA jak i też STAR
•	 Elastyczne dopasowanie do występujących w miejscu zabudowy obciążeń wiatrem i śniegiem zgodnie z normą EN 1991
•	 Pewne przenoszenie występujących sił do konstrukcji dachu bez obciążania dachówek
•	 Uniwersalny, z nastawną wysokością element łączący pomiędzy zamocowaniem dachowym a szynami pionowymi dla wyrównania nierówności
•	 Proste planowanie dzięki tabeli doboru dla wysokości budowli do 12 m, Pochyl. dachu > 20° i wysokość terenu do 1.500 m na śródlądziu

Cechy charakterystyczne

•	 Elastyczna koncepcja z poziomymi i pionowymi szynami
•	 Montaż na dachu łupkowym i dachówce rybia łuska, płycie falistej blasze trapezowej w kombinacji z odpowiednim osprzętem
•	 Możliwe duże rozpiętości profili i wsporników
•	 Montaż kolektora w znacznym stopniu nie zależne od odstępu krokwi
•	 Opis według długości rur i ilości rur
•	 Możliwa kombinacja z szyną rozbudowy, dla rozbudowy jednego lub więcej kolektorów poprzez dalszy kolektor z 14 rurami
•	 Kombinacja z zestaw. rozbudowy obciążenia dla większych obciąż.
•	 Kombinacja z zestawem łączącym dla montażu 2 kolektorów obok siebie

Zestaw szyn 
montażowych AD

PLUS L15/R14

Zestaw szyn 
montażowych AD

PLUS L15/R21

Zestaw szyn 
montażowych AD

PLUS L19/14

Zestaw szyn 
montażowych AD

PLUS L19/21

Numer zamów. 08-8118 08-8119 08-8120 08-8121

Zakres dostawy

Szyny	poziome	góra	 i	dół	 (Aluminium)	• Pazury	 trzymające	góra	 i	dół,	 zmontowane	 (Aluminium)	• Szyny	pionowe	z	mocowaniami	narożnymi,	
zmontowane	(Aluminium)	• Zatyczki	szyn	poziomych	(Tworzywo)

Wskazówka

•	 Zestawy do montażu AD PLUS, ze względu na większy odstęp dachowy, nie nadają się do rozbudowy istniejących już pól kolektorów z 
dotychczasowym zestawem do montażu

•	 Do tego celu są w dalszym ciągu do dyspozycji sprawdzone od lat zestawy dla dachu skośnego
•	 Dla dachów płaskich i montażu na ścianie są  do dyspozycji  zestawy dla dachu płaskiego/ściany

Wskazówka zabudowy

Zestaw do montażu AD Dachówka PLUS może być stosowany wyłącznie do montażu kolektorów wakum-rurowych Paradigma przy pochyleniu 
dachu przynajmniej 15°

Przy tym poziome i pionowe szyny montażowe zakotwiczone są za pomocą osprzętu do krokwi a kolektory ustalone na szynach montażowych.

Pasujące kolektory

Zestaw szyn montaż. AD Dachówka PLUS L15/R14 STAR 15/26 i AQUA PLASMA 15/27 2/2
Zestaw szyn montaż. AD Dachówka PLUS L15/R21 STAR 15/39 i AQUA PLASMA 15/40 2/2
Zestaw szyn montaż. AD Dachówka PLUS L19/R14 STAR 19/33 i AQUA PLASMA 19/34 2/2
Zestaw szyn montaż. AD Dachówka PLUS L19/R21 STAR 19/49 i AQUA PLASMA 19/50 2/2

Zestaw do montażu na dachu       Pasuje dla każdego 1 kolektora Liczba szyn dla ułoż. kolektora pion./poziom.

Zestaw szyn montażowych AD PLUS, bez jarzma ustalającego
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Szyna rozbudowy AD PLUS, bez jarzma ustalającego

Krótki opis

•	 Do rozbudowy jednego lub więcej kolektorów poprzez dalszy kolektor z 14 rurami
•	 Zastosowanie przy dachu łupkowym i dachówce rybia łuska, płycie falistej blasze trapezowej

Zalety i korzyści

•	 Przy rozbudowie jednego lub więcej kolektorów poprzez dalszy kolektor z 14 rurami nie jest wymagany kompletny zestaw do montażu
•	 Przez to mniejszy nakład montażowy i mniejsze koszty
•	 Statycznie pewne połączenie do Zestawu do montażu AD Plus lub dalszych szyn rozbudowy AD Plus

Szyna rozbudowy AD
PLUS L15/R14

Szyna rozbudowy AD
PLUS L19/14

Numer zamów. 08-8123 08-8124

Zakres dostawy

Szyny	poziome	góra	 i	dół	 (Aluminium)	• Pazury	 trzymające	góra	 i	dół,	 zmontowane	 (Aluminium)	• Szyna	pionowa	z	mocowaniami	narożnymi,	
zmontowane	(Aluminium)	• Zatyczki	szyn	poziomych	(Tworzywo)	• Łącznik	zatrzaskowy	dla	szyny	poziomej	(Aluminium)

Wskazówka

•	 Pojedynczy kolektor musi być obowiązkowo zamontowany na Zestawie do montażu AD PLUS z 2 szynami pionowym
•	 Przy szeregowym łączeniu wielu kolektorów, w każdym rzędzie kolektorów musi być przynajmniej jeden Zestaw szyn montażowych AD PLUS
•	 Przy wielu kolektorach obok siebie, do drugiego kolektora może być zastosowana Rozbudowa AD PLUS

Wskazówka zabudowy

Szyna rozbudowy AD PLUS może być zastosowana wyłącznie w kombinacji z kompletnym Zestawem do montażu AD PLUS i nadaje się tylko dla 
kolektorów z 14 rurami.

Pasujące kolektory

Szyna rozbudowy AD Dachówka PLUS L15/R14      STAR 15/26 i AQUA PLASMA 15/27 1/2
Szyna rozbudowy AD Dachówka PLUS L19/R14      STAR 19/33 i AQUA PLASMA 19/34 1/2

Rozbudowa        Pasuje dla każdego 1 kolektora  Liczba szyn dla ułoż. kolektora pion./poziom.

Zestawy do montażu
Szyna rozbudowy AD PLUS, bez jarzma ustalającego
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Zestawy do montażu

Szyna rozbudowy obciążenia

Krótki opis

•	 Do rozbudowy obciążenia Zestawu szyn do montażu AD PLUS przy wyższych wymaganiach 
odnośnie obciążenia śniegiem i wiatrem

•	 Zastosowanie przy dachu łupkowym i dachówce rybia łuska, płycie falistej blasze trapezowej

Zalety i korzyści

Elastyczne dopasowanie do występujących na miejscu zabudowy obciążeń wiatrem i śniegiem zgodnie z normą EN 1991

Szyna rozbudowy obciążenia
AD PLUS L15

Szyna rozbudowy obciążenia
AD PLUS L19

Numer zamów. 08-8126 08-8127

Zakres dostawy

Szyna pionowa z mocowaniami narożnymi, zmontowane (Aluminium)

Wskazówka

•	 Do zastosowania tylko przy istniejących dodatkowych krokwiach
•	 Montaż pomiędzy zewnętrznymi szynami pionowymi
•	 Wymagany dodatkowy osprzęt dla dachówki rybia łuska, dachu łupkowego lub płyty falistej

Wskazówka zabudowy

Szyna rozbudowy obciążenia AD PLUS stosowana jest w kombinacji z kompletnym Zestawem do montażu AD PLUS lub jego rozbudową. 
Liczba wymaganych Rozbudów obciążenia musi być wcześniej określona z pomocą tabeli doboru (patrz Wskazówki techniczne) w zależności od 
występujących obciążeń śniegiem i wiatrem.

Pasujące kolektory

1/-

1/-

Szyna rozbud. obciąż. AD Dachówka PLUS L15      STAR 15/26 i AQUA PLASMA 15/27 

Szyna rozbud. obciąż. AD Dachówka PLUS L19      STAR 19/33 i AQUA PLASMA 19/34 

Rozbudowa obciążenia       Pasuje dla każdego 1 kolektora  Liczba szyn dla ułoż. kolektora pion./poziom.

STAR 15/39 i AQUA PLASMA 15/40

STAR 19/49 i AQUA PLASMA 19/50

Szyna rozbudowy obciążenia
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Korekta pochylenia AD PLUS, bez haków dachowych

Krótki opis

•	 Do montażu na dachu skośnym kolektorów wakum-rurowych AQUA PLASMA i STAR
•	 Do korektury kąta pochylenia kolektora przy zbyt niskim pochyleniu dachu o 15° lub 25°
•	 Zastosowanie przy dachu dachówkowym
•	 Zasada systemu analogicznie do zestawu dla dachu płaskiego FD/WD PLUS
•	 Mocowanie dachowe hakami dachowymi i łącznikiem główkowym analogicznie do zestawu 

montażowego AD Dachówka PLUS

Zalety i korzyści

•	 Zastosowanie zarówno dla kolektorów AQUA PLASMA jak i też STAR
•	 Wyższe uzyski solar poprzez optymalny kąt pochylenia kolektora
•	 Kompaktowe wymiary opakowania dzięki dostawie w złożonym stanie
•	 Szybki montaż poprzez zmontowane stojaki trójkątne, pazury trzymające i sztormowe
•	 Indywidualne dopasowanie na miejscu dzięki dwustopniowemu ustawieniu kąta pochylenia z pomocą sztangi teleskopowej
•	 Wysoka stabilność boczna poprzez krzyżowe wzmocnienia diagonalne
•	 Poświadczenie obciążenia przy zależnym od miejsca zabudowy obciążeniu wiatrem i śniegiem z pomocą tabel, zgodnie z normą EN 1991

Korekta pochylenia AD PLUS  
bez haków dachowych L15

Korekta pochylenia AD PLUS  
bez haków dachowych L19

Numer zamów. 08-8145 08-8146

Zakres dostawy

2	x	Stojak	trójkątny	komplet,	rozkładany	(Aluminium)	•	każdy	2	x	Pazur	trzymający	góra	i	dół,	zmontowany	(Aluminium)	•	4	x	Pazur	sztormowy,	
zmontowany	(Aluminium)	•	2	x	Wzmocnienie	diagonalne	(Aluminium)	•	Materiał	montażowy

Wskazówka

•	 Dla każdego kolektora wymagana jest korekta pochylenia AD PLUS, bez haków dachowych
•	 Dla każdego stojaka trójkątnego należy zamówić zestaw osprzętu PLUS dachówka rybia łuska, dach łupkowy, płyta falista lub Łącznik główkowy
•	 Dodatkowe rozbudowy obciążenia są możliwe
•	 Przy odstępach krokwi > 70 cm wymagane jest zastosowanie rozbudowy obciążenia lub wybór innych krokwi, aby nie przekroczyć maksymaln-

ego odstępu 1,4 m pomiędzy stojakami trójkątnymi

Kolektory

Korekta pochylenia bez haków dachowych Dla kolektora Liczba stojaków

Korekta pochylenia AD Plus bez haków dach. L15 STAR 15/26 i AQUA PLASMA 15/27 2

STAR 15/39 i AQUA PLASMA 15/40 2

Korekta pochylenia AD Plus bez haków dach.  L19 STAR 19/33 i AQUA PLASMA 19/34 2

STAR 19/49 i AQUA PLASMA 19/50 2

Cechy charakterystyczne

•	 Montaż stojaków trójkątnych przy pokryciu łupkowym i rybia łuska oraz przy płycie falistej i trapezowej w kombinacji z odpowiednim 
osprzętem  lub wykonanymi na miejscu zabudowy dachowymi punktami zamocowania

•	 Sztanga teleskopowa z wstępnie zdefiniowanymi kątami pochylenia o wartości 15° i 25°
•	 Materiały wysokiej jakości (Aluminium, stal szlachetna)
•	 Górne pazury trzymające z wintegrowanym zabezpieczeniem przed obracaniem, ręcznie można obracać
•	 Opis długości orurowania

Zestawy do montażu
Korekta pochylenia AD PLUS, bez haków dachowych
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Szyna rozbudowy obciążenia Pochylenie AD PLUS, bez haków dachowych

Krótki opis

•	 Do rozbudowy obciążenia Korektury pochylenia AD Dachówka PLUS, bez haków dachowych, 
przy wyższych wymaganiach odnośnie obciążenia śniegiem i wiatrem

•	 Zastosowanie przy pokryciu łupkowym i rybia łuska oraz przy płycie falistej i trapezowej w 
kombinacji z odpowiednim osprzętem  lub wykonanymi na miejscu zabudowy dachowymi 
punktami zamocowania

Zalety i korzyści

Elastyczne dopasowanie do występujących w miejscu zabudowy obciążeń wiatrem i śniegiem zgodnie z normą EN 1991

Szyna rozbudowy obciążenia 
Pochylenie AD PLUS L15

Szyna rozbudowy obciążenia 
Pochylenie AD PLUS L19

Numer zamów. 08-8148 08-8149

Zakres dostawy

1	x	Stojak	trójkątny	komplet,	składany	(Aluminium)	•	Każdy	1	x	Pazur	trzymający	góra	i	dół,	zmontowany	(Aluminium)	•	2	x	2	x	Pazur	sztormowy,	
zmontowany	(Aluminium))	•	2	x	Łącznik	główkowy	(Aluminium)	•	Materiał	montażowy

Wskazówka

•	 Dla każdego kolektora możliwe jest zastosowanie wielu szyn rozbudowy obciążenia Pochylenie AD PLUS, bez haków dachowych
•	 Dla każdego stojaka trójkątnego należy zamówić zestaw osprzętu PLUS dachówka rybia łuska, dach łupkowy, płyta falista lub Łącznik główkowy
•	 Rozbudowa obciążenia Pochylenie AD PLUS, bez haków dachowych zastosowana jest w kombinacji z kompletnym zestawem montażowym 

korekta pochylenia AD PLUS, bez haków dachowych
•	 Konieczność rozbudowy obciążenia możemy określić z pomocą tabeli doboru (patrz Wskazówki techniczne) w zależności od występujących 

obciążeń śniegiem lub wiatrem

Kolektory

Szyna rozbudowy obciążenia Pochylenie Dla kolektora Liczba stojaków

Szyna rozbudowy obciążenia Pochylenie AD Plus L 15 STAR 15/26 i AQUA PLASMA 15/27 1

STAR 15/39 i AQUA PLASMA 15/40 1

Szyna rozbudowy obciążenia Pochylenie AD Plus L19 STAR 19/33 i AQUA PLASMA 19/34 1

STAR 19/49 i AQUA PLASMA 19/50 1

Zestawy do montażu
Szyna rozbudowy obciążenia Pochylenie AD PLUS, bez haków dachowych
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Zestaw dachówka rybia łuska PLUS

Dachówka nie objęta zakresem dostawy!

Krótki opis

•	 Do uzupełnienia zestawu szyn montażowych AD PLUS, szyn rozbudowy AD PLUS i szyn 
rozbudowy obciążenia AD PLUS

•	 Zastosowanie przy dachu rybia łuska

Zalety i korzyści

Szybkie, pewne i elastyczne połączenie z szyną dla ułożenia kolektora AD PLUS za pomocą uniwersalnego łącznika główkowego.

Zestaw dachówka rybia łuska PLUS

Numer zamów. 08-8152

Zakres dostawy

2	x	Łącznik	główkowy	(Aluminium)	• 2	x	Haki	dachowe	rybia	łuska	(Stal	ocynk.)	• Materiał	montażowy

Wskazówka

Dla każdej szyny AD PLUS wymagany jest jeden osprzęt Zestaw dachówka rybia łuska PLUS

Zestaw haków dachowych Dachówka Plus

Krótki opis

•	 Do uzupełnienia zestawu montażu szyny AD Plus, szyn rozbudowy AD Plus, Szyna rozbudowy 
obciążenia AD Plus i korektury kąta pochylenia AD Plus bez haków dachowych

•	 Zastosowanie przy dachu dachówkowym

Zalety i korzyści

Szybkie, pewne i elastyczne połączenie dla szyn AD Plus i dla stojaka trójkątnego korektury kąta pochylenia bez haków dachowych za pomocą 
łącznika główkowego

Zestaw haków dachowych Dachówka Plus

Numer zamów. 08-8141

Zakres dostawy

2	x	Łącznik	główkowy	(Aluminium)	•	2	x	Hak	dachowy	ze	wspornikiem	kątowym	(Stal	ocynk.)	•	Materiał	montażowy

Wskazówka

Dla każdej szyny AD PLUS lub dla każdego stojaka trójkątnego korekty kąta pochylenia AD PLUS wymagany jest zestaw osprzętu Dachówka Plus.

Zestawy do montażu
Osprzęt zestawów do montażu AD
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Zestaw płyta falista PLUS

Krótki opis

•	 Do uzupełnienia zestawu szyn montażowych AD PLUS, szyn rozbudowy AD PLUS i szyn 
rozbudowy obciążenia AD PLUS

•	 Zastosowanie przy dachu z płyty falistej lub blachy trapezowej

Zalety i korzyści

Szybkie, pewne i elastyczne połączenie z szyną dla ułożenia kolektora AD PLUS za pomocą uniwersalnego łącznika główkowego.

Zestaw płyta falista PLUS
180 mm

Zestaw płyta falista PLUS
200 mm

Numer zamów. 08-8154 08-8155

Zakres dostawy

2	x	Łącznik	główkowy	(Aluminium)	• 2	x	Śruba	prętowa	(Stal	szlachetna)	wraz	z	uszczelnieniem

Wskazówka

Dla każdej szyny AD PLUS wymagany jest jeden osprzęt Zestaw płyta falista PLUS

Zestaw dach łupkowy PLUS

Krótki opis

•	 Do uzupełnienia zestawu szyn montażowych AD PLUS, szyn rozbudowy AD PLUS i szyn 
rozbudowy obciążenia AD PLUS

•	 Zastosowanie przy dachu łupkowym

Zalety i korzyści

Szybkie, pewne i elastyczne połączenie z szyną dla ułożenia kolektora AD PLUS za pomocą uniwersalnego łącznika główkowego.

Zestaw dach łupkowy PLUS

Numer zamów. 08-8153

Zakres dostawy

2	 x	 Łącznik	 główkowy	 (Aluminium)	 •  2	 x	 Płyta	 podstawy	 (Aluminium)	 •  2	 x	Mufa	 gwintowana	 (Stal	 szlachetna)	 •  2	 x	 Pręt	 gwintowany	 (Stal	
szlachetna)	wraz	z	uszczelnieniem	• Materiał	montażowy

Wskazówka

Dla każdej szyny AD PLUS wymagany jest jeden osprzęt Zestaw dach łupkowy PLUS

Zestawy do montażu
Osprzęt zestawów do montażu AD
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Zestaw dla izolowanych krokwi  PLUS

Krótki opis

•	 Do uzupełnienia zestawu szyn montażowych AD Dachówka PLUS, szyn rozbudowy AD 
Dachówka PLUS i szyn rozbudowy obciążenia AD Dachówka PLUS

•	 Zastosowanie przy dachu dachówkowym z izolacją leżącą powyżej krokwi
•	 Do montażu haków dachowych Dachówka izolowanego dachu

Zalety i korzyści

Szybkie i pewne umiejscowienie haków dachowych Dachówka PLUS śrubami z podwójnym gwintem

Zestaw dla izolowanych krokwi
PLUS 120 mm

Zestaw dla izolowanych krokwi
PLUS 180 mm

Dla grubości izolacji < 120 mm 120 mm – 180 mm

Numer zamów. 08-8142 08-8143

Zakres dostawy

4	x	śruba	z	podwójnym	gwintem	z	gwintem	poniżej	główki	(Stal	szlachetna)	• 2	x	śruba	z	łbem	wpuszczanym	(Stal	szlachetna)	

Wskazówka

•	 Dla każdej szyny AD PLUS wymagany jest Zestaw łącznika główkowego dla śrub prętowych
•	 Zastosowanie tylko przy istniejących kontrłatach

Zestaw łącznika główkowego dla haków dachowych

Krótki opis

•	 Do uzupełnienia zestawu szyn montażowych AD PLUS, szyn rozbudowy AD PLUS i szyn 
rozbudowy obciążenia AD PLUS

Zalety i korzyści

•	 Szybkie, pewne i elastyczne połączenie pomiędzy szynami AD Plus i wykonanych na miejscu zabudowy punktów mocujących

Zestaw łącznika główkowego dla haków dachowych

Numer zamów. 08-4133

Zakres dostawy

2	x	Łącznik	główkowy	(Aluminium)	•	2	x	śruba	M10	x	25	z	zablokowaną	nakrętką	(Stal	szlachetna)

Wskazówka

•	 Dla każdej szyny AD PLUS wymagany jest Zestaw łącznika główkowego dla haków dachowych
•	 Zastosowanie łącznika główkowego dla haków dachowych zalecane jest, gdy punkt mocowania na dachu posiada odpowiedni otwór, przez 

który łącznik główkowy może być przykręcony

Zestawy do montażu
Osprzęt zestawów do montażu AD
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Zestaw łączący Plus

Krótki opis

Do łączenia 2 Zestawów do montażu AD PLUS wzgl. 2 Zastawów szyn montażowych AD PLUS

Zalety i korzyści

Statycznie pewne łączenie Zestawów do montażu AD PLUS lub Zastawów szyn montażowych AD Plus

Zestaw łączący Plus

Numer zamów. 08-8158

Zakres dostawy

2 x Łącznik zatrzaskowy dla szyny poziomej (Aluminium)

Wskazówka

•	 Zastosowanie tylko przy bezpośrednio leżących obok siebie kolektorach
•	 Nie wymagany przy zastosowaniu zestawu rozbudowy AD PLUS wzgl. zestawu rozbudowy szyn AD PLUS

Zestaw łącznika główkowego dla śrub prętowych

Krótki opis

•	 Do uzupełnienia zestawu szyn montażowych AD PLUS, szyn rozbudowy AD PLUS i szyn 
rozbudowy obciążenia AD PLUS

•	 Zastosowanie do istniejącej konstrukcji

Zalety i korzyści

•	 Szybkie, pewne i elastyczne połączenie pomiędzy szynami AD Plus i wykonanych na miejscu zabudowy punktów mocujących

Zestaw łącznika główkowego dla śrub prętowych

Numer zamów. 08-4134

Zakres dostawy

2 x Łącznik główkowy (Aluminium) z nakrętką M10 (Stal szlachetna) z zabezpieczeniem przed przekręceniem

Wskazówka

•	 Dla każdej szyny AD PLUS wymagany jest Zestaw łącznika główkowego dla śrub prętowych
•	 Zastosowanie Zestawu łącznika główkowego dla śrub prętowych zalecane jest, gdy punkt mocowania na dachu posiada do zamocowania gwint  

M10 lub połączenie śrubowe pomiędzy łącznikiem główkowym i punktem mocowania wykonane jest na miejscu zabudowy

Zestawy do montażu
Osprzęt zestawów do montażu AD
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Zestaw montażowy FD/WD PLUS

Zestaw montażowy FD/WD PLUS L15 Zestaw montażowy FD/WD PLUS L19

Numer zamów. 08-8130 08-8131

Zakres dostawy

2	x	 Stojak	 trójkątny	komplet,	 złożony	 (Aluminium)	•	 każdy	2	 x	Pazur	 trzymający	góra	 i	 dół,	 zmontowany	 (Aluminium)	•	4	 x	Pazur	 sztormowy,	
zmontowany	 (Aluminium)	 •	 2	 x	Wzmocnienie	 diagonalne	 (Aluminium)	 •	 6	 x	 Śruba	 dyblowa	 (Stal	 szlachetna)	 do	 płyty	 betonowej	 •	Materiał	
montażowy

Krótki opis

•	 Zestaw do montażu na Dachu płaskim/Ścianie budowli kolektorów AQUA PLASMA i STAR
•	 Zgodnie z rozporządzeniami EU z oznaczeniem CE i świadectwem obciążalności
•	 Zastosowanie na dachach płaskich i fasadach budowli

Zalety i korzyści

•	 Uniwersalne zastosowanie na Dachu płaskim/Ścianie budowli kolektorów AQUA PLASMA i STAR
•	 Kompaktowe wymiary opakowania dzięki dostawie w stanie złożonym
•	 Szybki montaż poprzez zmontowane stojaki trójkątne, pazury trzymające i pazury sztormowe
•	 Indywidualne dopasowanie na miejscu poprzez elastyczne ustawienie kąta pochylenia za pomocą sztangi teleskopowej
•	 Wysoka stabilność boczna poprzez krzyżowe wzmocnienia diagonalne
•	 Poświadczenie obciążenia przy zależnym od miejsca zabudowy obciążeniu wiatrem i śniegiem z pomocą tabel, zgodnie z normą EN 1991

Cechy charakterystyczne

•	 Oznaczenie długości rur
•	 Stojak trójkątny montowany do płyty betonowej, do konstrukcji lub do fasady budowli
•	 Sztanga teleskopowa z 3 ustalonymi kątami pochylenia wraz z blokadą: Dach płaski: 30°, 45° i 55° / Ściana: (35°), 45° i 60°
•	 Materiały wysokiej jakości (Aluminium, stal szlachetna)
•	 Górne pazury trzymające z wintegrowanym zabezpieczeniem przed przekręceniem, z możliwością ręcznego przesuwania
•	 Zamocowanie śrubami z dyblami

Wskazówka

•	 Zestawy montażowe FD/WD PLUS, ze względu na zmienione wymiary, nie nadają się do rozbudowy istniejących już pól kolektorów z 
zastosowanymi dotychczasowymi zestawami do montażu na Dachu płaskim/Ścianie budowli

Wskazówka zabudowy

Montaż na dachu płaskim na płytach betonowych
Montaż na dachu płaskim na płytach betonowych zalecany jest dla budynków szeregowych, hal i garaży 
z kątem pochylenia maksymalnie 45°. Przy tym każdy stojak trójkątny mocowany jest do przynajmniej 
dwóch płyt betonowych. Aby chronić poszycie dachowe musimy zastosować odpowiednią matę pomiędzy 
dachem a płytą betonową. Wymagany ciężar płyt betonowych zależny jest od kąta pochylenia kolektora 
oraz wysokości budowli. Ciężar płyt betonowych musi przenieść obciążenia wiatru i śniegu.

Montaż na dachu płaskim do konstrukcji dachu
Przy kącie pochylenia powyżej 45°, ze względu na zwiększone obciążenie wiatrem, stojaki trójkątne muszą 
być mocno połączone z dachem. Odpowiednie zamocowanie stojaków trójkątnych należy wykonać na 
miejscu budowy.

Montaż na ścianie budowli
Przy montażu na ścianie budowli zaleca się wykonanie kąta pochylenia przynajmniej 45°. Przy mniejszym 
kącie występujące obciążenia na zamocowanie do ściany mogą być bardzo wysokie, szczególnie od śniegu. 
Zamocowanie stojaków trójkątnych na ścianie wykonujemy na miejscu budowy zależnie od rodzaju fasady. 
Należy sprawdzić wytrzymałość na możliwe występujące obciążenia wykonanego na miejscu budowy 
zamocowania do ściany konstrukcji mocowania kolektorów.

Zestawy do montażu
Zestaw montażowy FD/WD PLUS
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Minimalne odstępy

Odstępy - montaż na dachu płaskim

Odstęp pomiędzy kolektorami wynika z pochylenia kolektorów oraz głównego okresu wykorzystania.

Kolektory

Zestaw do montażu FD/WD PLUS Pasuje dla kolektora Liczba stojaków Odstęp stojaków

Zestaw do montażu FD/WD PLUS L15 STAR 15/26 oraz AQUA PLASMA 15/27 2 ok. 1,0 m

STAR 15/39 oraz AQUA PLASMA 15/40 2 ok. 1,4 m

Zestaw do montażu FD/WD PLUS L19 STAR 19/33 oraz AQUA PLASMA 19/34 2 ok. 1,0 m

STAR 19/49 oraz AQUA PLASMA 19/50 2 ok. 1,4 m

Tylko ciepła woda

Główny okres wykorzystania: Maj - Sierpień (rama 30°)

STAR 15/26 und 15/39, AQUA PLASMA 15/27 und 15/40: x = 2,6 m
STAR 19/33 und 19/49, AQUA PLASMA 19/34 und 19/50: x = 3,1 m

35°

x

30°30°

Główny okres wykorzystania: Kwiecień - Wrzesień (rama 45°)

STAR 15/26 und 15/39, AQUA PLASMA 15/27 und 15/40: x = 3,1 m
STAR 19/33 und 19/49, AQUA PLASMA 19/34 und 19/50: x = 4,0 m

30°

x

45°45°

Ciepła woda i wspomaganie ogrzewania o okresie przejściowym

Główny okres wykorzystania: Marzec - Październik (rama 45°)

22°

x

45°45°

STAR 15/26 und 15/39, AQUA PLASMA 15/27 und 15/40: x = 4,0 m
STAR 19/33 und 19/49, AQUA PLASMA 19/34 und 19/50: x = 5,0 m

Ciepła woda i częściowe ogrzewanie

Główny okres wykorzystania: Cały rok (rama 45°)

16°

x

45°45°

STAR 15/26 und 15/39, AQUA PLASMA 15/27 und 15/40: x = 5,0 m
STAR 19/33 und 19/49, AQUA PLASMA 19/34 und 19/50: x = 6,3 m

STAR 15/26 i 15/39, AQUA PLASMA 15/27 i 15/40 = 2,6 m
STAR 19/33 i 19/49, AQUA PLASMA 19/34 i 19/50 = 3,1 m

STAR 15/26 i 15/39, AQUA PLASMA 15/27 i 15/40 = 3,1 m
STAR 19/33 i 19/49, AQUA PLASMA 19/34 i 19/50 = 4,0 m

STAR 15/26 i 15/39, AQUA PLASMA 15/27 i 15/40 = 4,0 m
STAR 19/33 i 19/49, AQUA PLASMA 19/34 i 19/50 = 5,0 m

STAR 15/26 i 15/39, AQUA PLASMA 15/27 i 15/40 = 5,0 m
STAR 19/33 i 19/49, AQUA PLASMA 19/34 i 19/50 = 6,3 m

Zestawy do montażu
Zestaw montażowy FD/WD PLUS
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Rozbudowa obciążenia FD/WD PLUS

Rozbudowa obciążenia 
FD/WD PLUS L15

Rozbudowa obciążenia  
FD/WD PLUS L19

Numer zamów. 08-8132 08-8133

Zakres dostawy

1	x	 Stojak	 trójkątny	komplet,	 złożony	 (Aluminium)	•	 każdy	1	 x	Pazur	 trzymający	góra	 i	 dół,	 zmontowany	 (Aluminium)	•	2	 x	Pazur	 sztormowy,	
zmontowany	(Aluminium)	•	3	x	Śruba	dyblowa	(Stal	szlachetna)	do	płyty	betonowej	•	Materiał	montażowy

Krótki opis

•	 Do rozbudowy obciążenia zastawu montażowego FD/WD PLUS przy wyższych wymaganiach 
odnośnie obciążenia śniegiem i wiatrem

•	 Zastosowanie na dachach płaskich, wolnostojące i fasadach budowli

Zalety i korzyści

•	 Elastyczne dopasowanie do występujących w miejscu zabudowy obciążeń wiatrem i śniegiem, zgodnie z normą EN 1991

Wskazówka

Dla każdego kolektora możliwe jest zastosowanie jednego zestawu rozbudowy obciążenia FD/WD PLUS

Wskazówka zabudowy

Rozbudowa obciążenia FD/WD PLUS zastosowana jest w kombinacji z kompletnym zestawem montażowym FD/WD PLUS. Konieczność zastosowania 
rozbudowy obciążenia możemy określić z pomocą tabeli (patrz wskazówki techniczne) w zależności od występujących obciążeń śniegiem i wiatrem 

Zestawy do montażu
Rozbudowa obciążenia FD/WD PLUS

Zestaw szyn adaptera dla dachów płaskich

Zestaw szyn adaptera dla dachów płaskich

Numer zamów. 08-4280

Zakres dostawy

2	x	szyny	montażowe	(aluminium)	•	2	x	łączniki	wielogłowicowe	(aluminium)	•	2	x	śruby	M10	x	25	z	nakrętkami	zębatymi	(stal	nierdzewna)	•	4	x	
nakrętki	zabezpieczające	•	4	x	śruby	z	łbem	młotkowym	•	2	x	antyobrotowy	zamek	z	nakrętką	kwadratową

Krótki opis

•	 Do połączenia z zestawem montażowym FD/WD PLUS między konstrukcją wykonywaną na 
miejscu a szynami nośnymi lub śrubami wieszakowymi

•	 Montaż pomiędzy trójkątną podstawą, płaskim dachem i konstrukcją nośną wykonana na 
miejscu

Zalety i korzyści

•	 Do elastycznego stosowania zestawu montażowego FD / WD PLUS na płaskich dachach
•	 Szybkie, bezpieczne i elastyczne połączenie pomiędzy trójkątnym stojakiem a konstrukcją nośną wykonaną na miejscu

Wskazówka

Do każdego elementu trójkątnego dla dachu płaskiego wymagany jest Zestaw szyn adaptera dla dachów płaskich.

Instrukcja montażu

Połączenie między głowicą a podkonstrukcją należy wykonać na miejscu. Średnicę połączenia można znaleźć w tabeli obciążeń (patrz informacje 
techniczne).
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Zastosowanie Typ
Numer 
zamów.

Opis
Stosowanie 

dla STAR
Stosowanie dla 
AQUA PLASMA

Liczba szyn 
pionowych

Ze
st

aw
 s

zy
n 

A
D

 P
LU

S
,b

ez
 ja

rz
m

a 
us

ta
l.

Podstawa

Na dachu skośnym  
AD Plus

bez jarzma 
ustalającego

08-8118
Z. szyn montażowych AD PLUS 
L15/R14

15/26 15/27 2

08-8119
Z. szyn montażowych AD PLUS 
L15/R21

15/39 15/40 2

08-8120
Z. szyn montażowych AD PLUS 
L19/R14

19/33 19/34 2

08-8121
Z. szyn montażowych AD PLUS 
L19/R21

19/49 19/50 2

Rozbudowa
Rozbudowa  

AD PLUS 
bez jarzma ustal.

08-8123
Szyna rozbudowy AD PLUS L15/
R14

15/26 15/27 1

08-8124
Szyna rozbudowy AD PLUS L19/
R14

19/33 19/34 1

Rozbudowa 
obciążenia

Rozbud. obciąż.  
AD PLUS 

bez jarzma ustal.

08-8126
Szyna rozbud. obciąż. AD PLUS 
L15

15/26, 15/39 15/27, 15/40 1

08-8127
Szyna rozbud. obciąż. AD PLUS 
L19

19/33, 19/49 19/34, 19/50 1

Ze
st

aw
 s

zy
n

Po
ch

yl
en

ie
, 

be
z 

ja
rz

m
a 

us
ta

l.

Podstawa
Korekt. pochyl. AD 

PLUS,
bez jarzma ustal.

08-8145 Korekt. pochyl. AD PLUS L15 15/26, 15/39 15/27, 15/40 2

08-8146
Szyna korekt. pochyl. AD PLUS 
L19

19/33, 19/49 19/34, 19/50 2

Rozbudowa 
obciążenia

Korekt. pochyl. AD 
PLUS, 

bez jarzma ustal.

08-8148
Szyna rozbud. obciąż. pochylenie 
AD L15

15/26, 15/39 15/27, 15/40 2

08-8149
Szyna rozbud. obciąż. pochylenie 
AD L19

19/33, 19/49 19/34, 19/50 2

Ze
st

aw
 o

sp
rz

ęt
u 

A
D

 P
LU

S

Zestaw 
osprzętu  

dla  
różnych  

form dachu

Osprzęt 
Zestaw montażowy  

AD PLUS

08-8141
Zestaw haków dach. Dachówka 
PLUS

Wszystkie moduły, 
dla każdej szyny pionowej

zamówić 1 zestaw

08-8152
Zestaw dachówka rybia łuska 
PLUS

08-8153 Zestaw dach łupkowy PLUS

08-8154 Zestaw płyta falista PLUS 180 mm

08-8155 Zestaw płyta falista PLUS 200 mm

08-8142
Zestaw izolowane krokwie 120 
mm PLUS

08-8143
Zestaw izolowane krokwie 180 
mm PLUS

08-4133
Zestaw łącznik główk. dla haków 
dach.

08-4134
Zestaw łącznik główk. dla śrub 
prętow.

Zestaw łączący
Zestaw łączący  

AD PLUS
08-8158

Zestaw łączący Zestaw 
montażowy PLUS

Nie wymagany przy rozbudowie 
PLUS i korekcie pochylenia!

Montaż na dachu

Zestawy do montażu

Zastosowanie Typ
Numer 
zamów.

Opis
Stosowanie dla 

STAR
Stosowanie dla 
AQUA PLASMA

K
om

pl
et

ny
 z

es
ta

w
  

FD
/W

D
 P

LU
S Podstawa

Dach płaski / Ściana 
PLUS

08-8130 Z. montaż. FD/WD PLUS L15 15/26, 15/39 15/27, 15/40

08-8131 Z. montaż. FD/WD PLUS L19 19/33, 19/49 19/34, 19/50

Rozbudowa 
obciążenia

Dach płaski / Ściana 
PLUS

08-8132 Rozbud. obciąż. FD/WD PLUS L15 15/26, 15/39 15/27, 15/40

08-8133 Rozbud. obciąż. FD/WD PLUS L19 19/33, 19/49 19/34, 19/50

Ze
st

aw
 

os
pr

zę
tu

 
FD

/W
D

 
PL

U
S Zestaw 

osprzętu
Dach płaski / Ściana 

PLUS
08-4280

Zestaw szyn adaptera dla dachów 
płaskich

Wszystkie moduły, 
zamów 1 zestaw na 

trójkątny stojak

Wszystkie moduły, 
zamów 1 zestaw na 

trójkątny stojak

Montaż na dachu płaskim i ścianie budowli

Przegląd - Zestawy do montażu z osprzętem
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Stacje solar

Stacje solar i Stacja solar wymiennikowa Paradigma

Stacje solar Paradigma tworzą w systemach solar jednostkę pomiarową i napędową.

Kompaktowe, fabrycznie zmontowane grupy umożliwiają łatwą i szybką instalację. 

Łupiny izolacyjne z polipropylenu zapobiegają utracie ciepła i jednoczą całą technikę w przemawiającym Design.

STAqua mono 

•	 Jednorurowa Stacja solar do zastosowania w AquaPakietach Compact
•	 Kompaktowa budowa
•	 Zoptymalizowane zastosowanie materiałów celem krótkiej amortyzacji energetycznej
•	 Energooszczędna pompa o minimalnym zużyciu prądu
•	 Wintegrowana Regulacja solar SystaSolar Aqua II
•	 Nowoczesna technika pomiarowa z wyraźną poprawą bezpieczeństwa systemu i 

obliczania uzysków solar

STAqua II 

•	 Nowa dwururowa Stacja solar STAqua II umożliwia wysokie uzyski solar przy minimalnym 
wkładzie energii, dzięki najnowocześniejszej technice pomiarowej, energooszczędnej 
pompie i wintegrowanej regulacji solar SystaSolar Aqua II

•	 Ekskluzywne zastosowanie w AquaPakietach Universal, Expresso i Plasma
•	 Minimalny nakład instalacyjny dzięki kompaktowemu okablowaniu wszystkich 

komponentów
•	 Energooszczędna pompa o minimalnym zużyciu prądu
•	 Minimalne zapotrzebowanie miejsca dzięki integracji wszystkich komponentów
•	 Przyjazna w obsłudze regulacja solar z dotykowym polem obsługi i jedyną w swoim 

rodzaju funkcją ochrony przed zamarzaniem i diagnozowania

STAqua WT 

•	 Naścienna dwururowa stacja solar oparta na stacji solar STAqua II do hydraulicznego 
rozdzielenia systemu AquaSolar od zbiornika magazynującego przy większych 
wysokościach statycznych lub nieodpowiednich nośnikach ciepła

•	 Do kombinacji ze stacją Solar wymiennikową WTS-34
•	 Elegancki zintegrowany sterownik systemu solar SystaSolar Aqua II WT oparty na 

SystaSolar Aqua II

WTS-34 

•	 Naścienna stacja Solar wymiennikowa do przesyłania energii słonecznej oparta na 
stacji „świeżej wody“ WFS-35 III do hydraulicznego oddzielania systemu AquaSolar 
od zbiornika dla większych wysokościach statycznych lub nieodpowiednich nośnikach 
ciepła

•	 Do połączenia z dwururową stacją solar STAqua WT
•	 Zintegrowane sterowanie połączone jest przewodem magistrali BUS ze stacją solarną 

STAqua WT i steruje zintegrowaną pompą obiegu wtórnego
•	 Ciepło z obiegu solarnego jest przekazywane do obiegu magazynowania za pomocą 

płytowego wymiennika ciepła
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Stacje solar
STAqua mono

Jednorurowa Stacja solar STAqua mono – do zastosowania w AquaPakietach Compact

Zalety i korzyści

•	 Małe zapotrzebowanie miejsca poprzez integrację wymaganych komponentów wraz z 
Regulacją solar SystaSolar Aqua II

•	 Kompaktowa budowa
•	 Zoptymalizowane zastosowanie materiałów celem krótkiej amortyzacji energetycznej
•	 Niewielki nakład instalacyjny dzięki kompletnemu okablowaniu wszystkich komponentów
•	 Konsekwentne ograniczenie się do najważniejszego
•	 Wysokie bezpieczeństwo funkcjonowania dzięki niewielkiej ilości uszczelnień i połączeń
•	 Małe straty ciepła dzięki kompaktowej budowie stacji solar okrytej łupinami izolacyjnym z 

piany polipropylenowej (EPP) wykonanej parą
•	 Innowacyjna, oszczędzająca czas koncepcja zamocowania na ścianie dwoma śrubami 

mocującymi

Cechy charakterystyczne

•	 Energooszczędna pompa o wysokich osiągach i minimalnym zużyciu 
prądu

•	 Zawór bezpieczeństwa certyfikowany „Solar“
•	 Wysokowartościowe materiały uszczelniające
•	 Niezwykle niezawodna technika połączeń z metalicznymi śrubunkami 

z pierścieniami zaciskowymi 15 mm wzgl. 12 mm
•	 Zawory kulowe i pompa solar w wykonaniu materiałooszczędnym 1“
•	 Dwudrogowy zawór strefowy dla efektywnego zapobiegania 

błędnej cyrkulacji i utracie ciepła

Zakres dostawy

Jednorurowa	Stacja	solar	STAqua	mono,	zmontowana	z:	• Łupiny	izolacji	cieplnej	z	przodu	i	z	tyłu,	z	EPP	• Pompa	Solar	• Dwudrogowy	zawór	
strefowy	15	mm	• Regulacja	solar	SystaSolar	Aqua	II	• Czujnik	przepływu	z	czujnikiem	temperatury	Typ	PT	1000	• Czujnik	temperatury	zasilania	TSV	
Typ	NTC	5K	• Przyłącze	zasilania	oddzielnie	ze	śrub.	z	pierścieniami	zacisk.	15	mm	• Przyłącze	powrotu	wintegrowane	ze	śrub.	z	pierścieniami	zacisk.	
15	mm	• Grupa	bezpieczeństwa	z	zaworem	bezpieczeństwa	6	bar	„Solar“	i	Manometr	0	-	10	bar	• Osobno	w	kartonie:	• 2	x	śruba	sześciokątna	z	
dyblem	i	podkładką	• 4	x	śrub.	z	pierścieniami	zacisk.	12	mm	• Karta	SD	do	zapisu	danych	• Uchwyt	naścienny

Zastosowanie

Jednorurowa Stacja solar STAqua mono znajduje zastosowanie w AquaPakietach Compact i zapewnia niezawodny transport medium przenoszącego 
ciepło z kolektora do zbiornika.

Wskazówka

Stacja solar STAqua mono nie może być zamawiana oddzielnie. Objęta jest ona  zakresem dostawy AquaPakietów Compact i EXPRESSINO oraz 
Pakietów Bazowych AquaFlex

Dane techniczne

STAqua mono

Ciągła temp. pracy powrotu max. °C 95

Pojemność całkowita l 0,3

Ciężar montażowy kg 4

Zawór bezpieczeństwa bar 6

Typ pompy UPM3 SOLAR 15-105 130

Napięcie sieciowe V 230

Częstotliwość Hz 50

Długość zabudowy pompy mm 130

Przyłącza pompy 1“

Wskaźnik przepływu od - do l/min 1 - 15

Manometr bar 0 - 10
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Stacje solar
STAqua mono

Wymiary

STAqua mono

Wymiary zewn. (wys. x szer. x głęb.) mm 576 x 272 x 169

Odstęp od ściany do środka rury mm 50

Przyłącze zasilanie/powrót
Cu 15 mm śrub. z pierść. zacisk.
Cu 12 mm śrub. z pierść. zacisk.

Wskazówka zabudowy
Stacja solar STAqua mono posiada wintegrowany zawór bezpieczeństwa (6 bar).
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Stacje solar
STAqua II

STAqua II – do zastosowania w AquaPakietach Universal, PS2 Plus FST, EXPRESSO i PLASMA oraz Pakietów AquaFlex

Zalety i korzyści

•	 Nowoczesny, ekskluzywny Design Paradigma
•	 Ładna, wintegrowana w łupinę izolacyjną regulacja solar ze wskazaniem graficznym
•	 Minimalny nakład instalacyjny poprzez kompletne okablowanie wszystkich komponentów
•	 Minimalne zapotrzebowanie miejsca dzięki integracji wszystkich komponentów
•	 Wysokie bezpieczeństwo funkcjonowania
•	 Czujnik przepływu umożliwia automatyczną nastawę optymalnego strumienia przepływu
•	 Bezpośrednie podłączenie orurowania solar SPEED do stacji
•	 Przejrzyste umiejscowienie wszystkich komponentów

Cechy charakterystyczne

•	 Wysoko wydajna, energooszczędna pompa o minimalnym zużyciu prądu
•	 Wmontowana regulacja solar SystaSolar Aqua II
•	 Wintegrowana rura wyrzutowa ze śrubunkiem z pierścieniami zaciskowymi
•	 Zawór bezpieczeństwa certyfikowany „Solar“
•	 Wyjątkowo pewna technika połączeń za pomocą metalowych śrubunków z pierścieniami zaciskowymi 15 mm lub 12 mm
•	 Rezygnacja ze zbędnych komponentów jak termometr, zawór spustowy

Zakres dostawy

Dwururowa	stacja	solar	STAqua	II,	kompletnie	zmontowana:	• Łupiny	izolacyjne	z	przodu	i	z	tyłu	z	EPP	• Pompa	Solar	• 2-drogowy	zawór	strefowy	
15	mm	• Regulacja	solar	SystaSolar	Aqua	II	• Czujnik	przepływu	z	czujnikiem	temp.	PT	1000	• Czujnik	temp.	zasilania	TSV	Typ	NTC	5K	• Przyłącze	
zasilania	i	powrotu	ze	śrubunkiem	z	pierścieniami	zacisk.	15	mm	• Grupa	bezpieczeństwa	z	Zaworem	bezpieczeństwa	4	bar	„Solar“	i	Manometrem	0	
-	6	bar	• Osobno	w	kartonie:	• 2	x	Śruba	sześciokątna	z	dyblem	i	podkładką	• 4	x	śrubunek	z	pierścieniami	zacisk.	12	mm	• Karta	SD	do	rejestrowania	
danych	 •  Rura	 wyrzutowa	 zaworu	 bezpieczeństwa	 •  Rura	 zasilania	 z	 tulejką	 zanurz.	 czujnika•  Uchwyt	 naścienny	 z	 obejmami	 i	 podkładkami	
tłumiącymi	• Dokumentacja	techniczna

Zastosowanie

Ekskluzywne zastosowanie w AquaPakietach Universal, PS2Plus FST, EXPRESSO i PLASMA i wybranych Pakietach AquaFlex

Wskazówka

Stacja solar STAqua II nie może być zamawiana oddzielnie. Stanowi ona zakres dostawy AquaPakietów i Zestawów Bazowych AquaFlex

Dane techniczne

STAqua II

Ciągła temp. pracy powrotu max. °C 95

Pojemność całkowita l 0,3

Ciężar montażowy kg 7,6

Zawór bezpieczeństwa bar 4

Typ pompy UPM3 SOLAR 15-105 130

Napięcie sieciowe V 230

Częstotliwość Hz 50

Długość zabudowy pompy mm 130

Przyłącza pompy 1“

Wskaźnik przepływu od - do l/min 1 - 15

Manometr bar 0 - 6
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Stacje solar
STAqua II

Wymiary

STAqua II

Wymiary zewn. (wys. x szer. x głęb.) mm 470 x 360 x 170

Wymiar osiowy - zasilanie / powrót mm 70

Odstęp od ściany do środka rury mm 60

Przyłącze zasilanie/powrót
Cu 15 mm śrub. z pierść. zacisk.
Cu 12 mm śrub. z pierść. zacisk.

Rura wyrzutowa Cu 22 mm śrub. z pierść. zacisk.

Wskazówka zabudowy
W Stacji solar STAqua II wintegrowany jest zawór bezpieczeństwa (4 bar).

Zawór bezpieczeństwa 4 bar w Stacji solar, w następujących przypadkach wymieniamy na zawór bezpieczeństwa 8 bar:
•	 Przy AquaSystemach o wysokości statycznej większej niż 10 m i zaworze bezpieczeństwa 3,0 bar na kotle
•	 Przy AquaSystemach o wysokości statycznej większej niż 15 m i zaworze bezpieczeństwa 2,5 bar na kotle
•	 Zawsze przy zaworze kotła 4 bar
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Stacje solar
STAqua WT

STAqua WT do zastosowania w połączeniu z WTS-34 do rozdziału systemu

Zalety i korzyści

•	 Do hydraulicznego oddzielania systemu AquaSolar od zbiornika magazynującego przy wyższych 
wysokościach statycznych

•	 Do kombinacji z stacją solar wymiennikową WTS-34
•	 Nowoczesny, ekskluzywny design Paradigma
•	 Elegancka wintegrowana w łupinę izolacyjną regulacja solar ze wskazaniem graficznym
•	 Minimalny nakład instalacyjny poprzez kompletne okablowanie wszystkich komponentów
•	 Minimalne zapotrzebowanie miejsca dzięki integracji wszystkich komponentów
•	 Wysokie bezpieczeństwo funkcjonowania
•	 Czujnik przepływu umożliwia automatyczną nastawę optymalnego strumienia przepływu
•	 Bezpośrednie podłączenie orurowania solar SPEED do stacji
•	 Przejrzyste umiejscowienie wszystkich komponentów

Cechy charakterystyczne

•	 Wysoko wydajna, energooszczędna pompa o min. zużyciu prądu
•	 Wmontowana regulacja solar SystaSolar Aqua WT
•	 Wintegrowana rura wyrzutowa ze śrubunkiem z pierścieniami zaciskowymi
•	 Zawór bezpieczeństwa certyfikowany „Solar“
•	 Wyjątkowo pewna technika połączeń za pomocą metalowych śrubunków z pierścieniami zaciskowymi
•	 Rezygnacja ze zbędnych komponentów jak termometr, zawór spustowy

Zakres dostawy

Dwururowa	stacja	solar	STAqua	WT,	kompletnie	zmontowana	z:	•	Regulacja	solar	SystaSolar	Aqua	WT	•	Czujnikiem	temperatury	zasilania	TSV	typ	
PT	1000•	Grupa	bezpieczeństwa	z	zaworem	bezpieczeństwa	8	bar	„solar“	i	manometrem	0-10	bar	•	Dokumentacja	techniczna

Zastosowanie

Wyłączne zastosowanie tylko w połączeniu ze ścienną stacją Solar wymiennikową WTS-34

Wskazówka

Stacji solarnej STAqua WT nie można zamawiać osobno. Jest ona zawarta w Zestawach bazowych AquaFlex z rozszerzeniem WT.

Dane techniczne

STAqua WT

Ciągła temp. pracy powrotu max. °C 95

Pojemność całkowita l 0,3

Ciężar montażowy kg 7,6

Zawór bezpieczeństwa bar 8

Typ pompy UPM3 SOLAR 15-145 130

Napięcie sieciowe V 230

Częstotliwość Hz 50

Długość zabudowy pompy mm 130

Przyłącza pompy 1“

Wskaźnik przepływu od - do l/min 1 - 15

Manometr bar 0 - 10
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Wymiary

STAqua WT

Wymiary zewn. (wys. x szer. x głęb.) mm 470 x 360 x 170

Wymiar osiowy - zasilanie / powrót mm 70

Odstęp od ściany do środka rury mm 60

Przyłącze zasilanie/powrót
Cu 15 mm KRVS
Cu 12 mm KVRS

Rura wyrzutowa Cu 22 mm KRVS

Stacje solar
STAqua WT

Wskazówka zabudowy
Zastosowanie stacji solarnej STAqua WT w połączeniu ze ścienną stacją solarną WTS-34 jest zalecane dla:
•	 Przy AquaSystemach o wysokości statycznej większej niż 8 m i zaworze bezpieczeństwa 2,5 bar na kotle
•	 Przy AquaSystemach o wysokości statycznej większej niż 12 m i zaworze bezpieczeństwa 35 bar na kotle
•	 Przy AquaSystemach, w których nie można osiągnąć wymaganej jakości wody w obiegu grzewczym
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Stacje Solar wymiennikowe
WTS-34

WTS-34 do stosowania w połączeniu z STAqua WT przy rozdziale systemu

Cechy charakterystyczne

•	 Montowana na ścianie stacja Solar wymiennikowa służy do hydraulicznego oddzielania systemu AquaSolar od magazynu energii przy większych 
wysokościach statycznych

•	 Zintegrowana regulacja połączone jest przewodem linii BUS ze stacją solar STAqua WT i steruje zintegrowaną pompą obiegu wtórnego
•	 Ciepło z obiegu solar jest przekazywane do obiegu magazynu za pomocą płytowego wymiennika ciepła

Cechy charakterystyczne

•	 Całkowicie zmontowany i przetestowany moduł z urządzeniem przystosowany do montażu na ścianie, szczelną izolacją i zintegrowaną 
regulacją

•	 Nadaje się do pól kolektora o powierzchni brutto do 34 m² i przy wysokościach statycznych do 20 m

Zakres dostawy

Naścienna	 stacja	 wymiennikowa	WTS-34,	 kompletnie	 zmontowana	 z:	 Łupiny	 izolacyjne	 z	 przodu	 i	 z	 tyłu	 z	 EPP	 •	 Pompa	 obiegu	 wtórnego•	
Przepływomierz	 	po	stronie	magazynu	energii	1-13	 l/min	•	Zawory	przepłukująco-napełniające	obiegu	solar	•	Czujnik	zasilania	TSVs	Typ	NTC	w	
obiegu	zbiornika	• Dokumentacja

Zastosowanie

Zastosowanie wyłączne tylko w połączeniu ze stacją solarną STAqua WT

Wskazówka

Stacji solar wymiennikowej nie można zamawiać osobno. Jest ona zawarta w Zestawach bazowych AquaFlex z rozszerzeniem WT.

Zalety i korzyści

•	 Łatwe hydrauliczne rozdzielenie systemów pomiędzy systemem AquaSolar a magazynem energii przez całkowicie zmontowane urządzenie
•	 Regulacja prędkości obrotowej pompy obiegu wtórnego do wartości zadanej
•	 Łatwa komunikacja ze sterownikiem SystaSolar Aqua WT za pośrednictwem linii BUS
•	 Zintegrowane zawory przepłukująco-napełniające ułatwiają uruchomienie
•	 Zawory odcinające po stronie pierwotnej i wtórnej umożliwiają konserwację bez opróżniania nieobsługiwanego obwodu
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Stacje solar wymiennikowe
WTS-34

Dane Techniczne

Stacja wymiennikowa WTS-34

Wymiary zewn. (wys. x szer. x głęb.) mm 1.050 x 420 x 320

Ciężar montażowy kg 25

Przyłącza obieg solar zasilanie/powrót Cu 15 mm KRVS

Przyłącza obieg zbiornika zasilanie/powrót Cu 15 mm KRVS

Ciśnienie robocze, max. bar 8

Temperatura robocza ,max. °C 95

Napięcie zasilania V 230

Częstotliwość Hz 50

Pojemność strona solar / strona zbiornika l 1,4 l / 1,3 l

Typ pompy UPM3 15-70 PWM

Długość Pumpy mm 130

Przyłącze Pumpy 1“
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Stacje solar
Notatki
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Wskazówki planowania dla AquaSystemów

System solar dla domów jedno- i wielorodzinnych

W lecie prawie 100 % zapotrzebowania na ciepłą wodę może być pokryte za pomocą systemu solar a kocioł grzewczy w tym czasie zostaje „bez 
pracy”. Można liczyć, że w ciągu całego roku słońce pokrywa 50 % do 80 % zapotrzebowania na energię potrzebną do przygotowania c.w.u..

Rozsądnym jest zatem (zwłaszcza przy systemach grzewczych niskotemperaturowych), wykorzystanie energii słonecznej w zimie oraz w miesiącach 
przejściowych dla celów grzewczych. Prywatne baseny kąpielowe mogą być w miesiącach letnich w pełni ogrzewane energią słoneczną, bez 
obniżenia komfortu obiektu. Powierzchnia kolektorów z letniskowych kąpielisk ogólnodostępnych, może być wykorzystana w sezonie grzewczym do 
wspomagania ogrzewania. Odciążenie środowiska od szkodliwych substancji wynosi przykładowo, przy zastosowaniu kolektora wakum-rurowego 
CPC Paradigma o powierzchni 4,7 m², rocznie około 1,2 kg dwutlenku siarki, 0,7 kg tlenków azotu i około 1000 kg dwutlenku węgla (CO2). Poczucia 
lepszego i przyjemniejszego życia, posiadacza systemu solar, nie da się wyrazić liczbami.

Przy planowaniu systemu solar należy stosować się do odpowiednich Wskazówek technicznych Paradigma.

Określenie odpowiedniego systemu solar

Krok po kroku, pokażemy jak prosto i bezpiecznie można dokonać doboru właściwej wielkości systemu solar oraz zbiornika akumulacyjnego ciepła 
solar, dla domów jedno- i wielorodzinnych.

Przy doborze większego systemu solar, Paradigma chętnie służy Państwu pomocą.

Krok 1: Ustalenie liczby osób

Ustalamy ilość osób zamieszkujących dany dom. Jako przeciętne zużycie ciepłej wody użytkowej, przyjmujemy 50 litrów na dobę na osobę.

Krok 2: Określenie rodzaju zastosowania

Prosimy rozstrzygnąć, do czego energia słoneczna ma zostać wykorzystana - tylko do przygotowania ciepłej wody, do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej i wspomagania ogrzewania albo do przygotowania ciepłej wody użytkowej i częściowego ogrzewania.

Krok 3: Określenie powierzchni kolektora i zbiornika

Na podstawie liczby osób oraz sposobu wykorzystania (przygotowanie c.w.u., przygotowanie c.w.u. i wspomaganie ogrzewania lub przygotowanie 
c.w.u. i częściowe ogrzewanie) określamy teraz zalecaną powierzchnię kolektora wakum-rurowego CPC i zalecaną wielkość zbiornika.

Do tego celu możemy zastosować poniżej zamieszczoną formułę i Tabelę 1.

Trzeba tu powiedzieć, że wielkość systemu solar może być dobrana precyzyjnie tylko wtedy, gdy znamy dokładnie zapotrzebowanie energii, ilość 
ciepłej wody, zwyczaje użytkownika i profil wykorzystania. W większości przypadków dane te nie są znane. Wartości podane w formule i tabeli 1 są 
wartościami zalecanymi umożliwiającymi kierunek doboru. W pojedynczych przypadkach na życzenie klienta (komfort, cena) wartości te mogą być 
do 25 % powiększone lub pomniejszone.

Dane te odnoszą się dla domu z dachem skierowanym mniej więcej na południe i dachu o pochyleniu między 25° a 50°. W sytuacjach znacznie 
odbiegających od tutaj opisanych, zaleca się szczegółowy dobór wraz z programem symulacyjnym.

Krok 4: Wybór orurowania solar

Na podstawie określonej powierzchni kolektora brutto, możemy z pomocą Tabeli 2 dobrać pasujący przekrój orurowania.
Mamy tutaj do wyboru rury miedziane wzgl. rury faliste ze stali nierdzewnej.

Krok 5: Określenie pojemności systemu

Na podstawie Tabeli 3 określamy pojemność systemu. Pojemność systemu jest podstawą do doboru naczynia wzbiorczego przeponowego i wynika 
z sumy następujących pojemności:
- Kolektor(y)
- Orurowanie solar
- Zestaw rur falistych
- Stacja solar
- Wymiennik ciepła zbiornika solar 

Pojemności dla komponentów obcych, które nie są zawarte w Tabeli 3, muszą być określone na podstawie odnośnych dokumentów technicznych 
producentów.

Krok 6: Określenie wielkości naczynia wzbiorczego przeponowego (NWP)

Wielkość naczynia wzbiorczego przeponowego (NWP) wynika z podstawy określonej w Kroku 5 pojemności systemu.

Dla szczegółowych obliczeń NWP stosujemy formułę obliczeniową zawartą w Tabeli 4.

Dla przybliżonego określenia wielkości NWP stosujemy Tabelę 5.

Krok 7: 2-Zestawowe-AquaSystemy od 17 m² do 34 m² powierzchni kolektora brutto

Krok 8: Kolektory o różnym ukierunkowaniu (np. Wschód/Zachód)

- Zbiornik buforowy lub kombi
- Źródło ciepła (Kocioł)
- Sieć orurowania
- Grzejniki i/lub ogrzewanie ścienne wzgl. podłogowe

Technika solar
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Wskazówki planowania dla AquaSystemów

 Formuła do określenia powierzchni kolektora i wielkości zbiornika (Krok 3)

 Wielkość doboru Jedn. Kolektor wakum-rurowy CPC Dopuszcz. odchyłka

 Zalecana Pow. kolektora dla przygotowania ciepłej wody [m2] Ilość osób + 1 +25% /-25%
 Zalecana Pojemność zbiornika dla przygotowania ciepłej wody [l]  Powierzchnia kolektora [m²] x 40 l +25% /-25%
 Zalecana Pow. kolektora dla przygotowania ciepłej wody i 
 wspomagania ogrzewania (Tuning-Set)  [m²]  1,5 x Ilość osób + 1  +25% /-25%
 Zalecana Pojemność zbiornika dla przygotowania ciepłej wody i 
 wspomagania ogrzewania (Tuning-Set) [m²]  Powierzchnia kolektora [m²] x 40 l +25% /-25%
 Zalecana Pow. kolektora dla przygotow. ciepłej wody i częściow. ogrzew. [m2] 2 x Ilość osób + 1 +25% /-25%
 Zalecana Poj. zbiornika dla przygotowania ciepłej wody i częściow. ogrzew. [l] Powierzchnia kolektora [m2] x 80 l +25% /-25%
 Zalecana Pow. kolektora do ogrzew. basenu krytego (z przykryciem) ok. [m2] Powierzchnia basenu [m2] x 0,2 +25% /-25%
 Zalecana Pow. kolektora do ogrzew. basenu otwartego (z przykryciem) ok. [m2] Powierzchnia basenu [m2] x 0,4 +25% /-25%

Tabela 1: Zalecana powierzchnia kolektora brutto i wielkość zbiornika w budownictwie mieszkaniowym (Krok 3)

Tylko przygotowanie c.w.u. Przygotowanie c.w.u. i częściowe ogrzewanie

Osoby Zalecana powierzchnia 
kolektora CPC [m²]

Zalecana  
wielkość zbiornika [l]

Zalecana powierzchnia 
kolektora CPC [m²]

Zalecana  
wielkość zbiornika [l]

 1  2,0   160  3,0   240
 2  3,0   240  5,0   400
 3  4,0   320  7,0   560
 4  5,0   400  9,0   720
 5  6,0   480 11,0   880
 6  7,0   560 13,0 1.040
 7  8,0   640 15,0 1.200
 8  9,0   720 17,0 1.360
 9 10,0   800 19,0 1.520
10 11,0   880 21,0 1.680
11 12,0   960 23,0 1.840
12 13,0 1.040 25,0 2.000
13 14,0 1.120 27,0 2.160

Przy małym zapotrzebowaniu ciepłej wody użytkowej, zalecana powierzchnia i wielkość zbiornika mogą być pomniejszone do ok. 25 %.
Przy dużym zapotrzebowaniu ciepłej wody użytkowej, zalecana powierzchnia i wielkość zbiornika mogą być powiększone do ok. 25 %.
Przy doborze dla obiektów sportowych, hoteli itp. chętnie służy pomocą nasze doradztwo techniczne.

Technika solar
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Wskazówki planowania dla AquaSystemów

 Tabela 2: Wybór orurowania solar (Krok 4)

Wskazówka

•	 Tabela doboru orurowania dla Rur Cu, obowiązuje do całkowitej maksymalnej długości rur 50 m
•	 Tabela doboru orurowania dla Rur falistych solar SPEED, obowiązuje do całkowitej maksymalnej długości rur 30 m

Dobór orurowania solar według powierzchni kolektora brutto Dobór powierzchni kolektora brutto według orurowania solar

Dla rur miedzianych (np. Przewody solar SPEED) Dla rur miedzianych (np. Przewody solar SPEED)

Dla rur falistych solar (np. Rury faliste solar SPEED) Dla rur falistych solar (np. Rury faliste solar SPEED)

Pow. czynna A Zalecana  
rura Cu

Max. dopuszczalna  
rura Cu

[m2] [mm] [mm]

A ≤ 10,0 m² Cu 12 Cu 12

10,0 m² < A ≤ 12,0 m² Cu 12 Cu 15

12,0 m² < A ≤ 14,0 m² Cu 15 Cu 15

14,0 m² < A ≤ 17,0 m² Cu 15 Cu 18

Rura Cu Pow. kolektora A 
minimalna ok.

Pow. kolektora A 
maksymalna ok. 

[mm] [m2] [m2]

Cu 12 0,0 12,0

Cu 15 10,0 17,0

Cu 18 14,0 17,0

Pow. czynna A Zalecana  
rura falista SPEED

Max. dopuszczalna 
rura falista SPEED

[m2] [mm] [mm]

A ≤ 8,0 m² DN 10 DN 10

8,0 m² < A ≤ 10,0 m² DN 10 DN 12

10,0 m² < A ≤ 14,0 m² DN 12 DN 12

14,0 m² < A ≤ 17,0 m² DN 16 DN 16

Rura falista solar Pow. kolektora A 
minimalna ok.

Pow. kolektora A 
maksymalna ok. 

[mm] [m2] [m2]

DN 10 0,0 10,0

DN 12 8,0 14,0

DN 16 14,0 17,0

Tabela doboru orurowania dla AquaSystemów ze Stacją solar STAqua mono lub STAqua II

Wymagana minimalna prędkość przepływu

Aby zagwarantować niezawodną pracę AquaSystemów, ewentualnie znajdujące się w obiegu solar powietrze musi być pompą solar przetransportowane 
do układu grzewczego. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy podczas pracy pompy solar osiągana jest minimalna prędkość przepływu w rurze wznośnej 
(zasilanie solar), która jest wyraźnie większa niż prędkość większych baniek powietrza.

Średnice i długości Rur falistych solar SPEED i Przewodów solar SPEED (Cu)

Dla AquaSystemów obowiązują przedstawione w tabeli zalecenia względnie maksymalne wartości odnośnie Rur falistych solar SPEED i MONO wzgl. 
Przewodów solar SPEED (Cu).

Całkowita długość Rur falistych solar SPEED 15 m dla systemu (podwójna rura) nie może być przekroczona!

Technika solar
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Wskazówki planowania dla AquaSystemów

Tabela 3: Określenie pojemności systemu (Krok 5)

Pojemność komponentów solar

Technika solar

Kolektor

Typ STAR 15/26 STAR 15/39 STAR 19/33 STAR 19/49

Poj. w [l] 2,13 3,19 2,53 3,79

Typ AQUA  
PLASMA

AQUA  
PLASMA

AQUA  
PLASMA

AQUA  
PLASMA

15/27 15/40 19/34 19/50

Poj. w [l] 2,13 3,19 2,53 3,79

Pojemność orurowania SPEED (Cu)

Typ Cu 12 Cu 15 CU 18

Poj. in [l] 0,17 0,28 0,4

Pojemność orurowania SPEED

Typ DN 10 DN 12 DN 16 DN 20

Poj. w [l] 0,22 0,31 0,56 0,84

Zestaw przyłączeniowy

Typ
z 2 czujnik.
2 x 1,3 m

DN 16

bez czujnik
2 x 1,3 m

DN 16

Poj. w [l] 0,9 0,9

Wymiennik solar zbiornika

Typ TW 200 TW 300 TW 400 TW 500

Poj. w [l] 9 13,5 14,5 17

Stacja solar

Typ STAqua 
mono STAqua II STAqua WT

Poj. w [l] 0,2 0,3 0,3

Stacja solar z wymiennikiem

Typ WTS-34 WTS-34

Poj. w [l] 1,3
Strona zbior.

1,4
Strona solar
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Dobór Naczynia wzbiorczego przeponowego przy AquaSystemach

Membranowe naczynia wzbiorcze przeponowe (NWP), Dobór, Ciśnienia

AquaPakietami, dozbrojone mogą być wyłącznie układy grzewcze z zamkniętymi obiegami grzewczymi z zastosowaniem membranowych naczyń 
wzbiorczych przeponowych NWP. Dozbrojenie otwartych systemów grzewczych nie jest dozwolone. Zastosowane NWP muszą być zgodne z 
odpowiednimi obowiązującymi normami. Dla AquaSystemów zaleca się Naczynia wzbiorcze przeponowe 100 °C - Membrana Butylen.

Ponieważ system solar i system grzewczy w przypadku systemów AquaSolar nie muszą być oddzielone od siebie, wymiarowanie naczynia wzbiorczego 
w systemach AquaSolar bez separacji hydraulicznej może i musi być przeprowadzone wspólne dla obiegu konwencjonalnego i słonecznego. Rozmiar 
NWP jest obliczany na podstawie sumy strony konwencjonalnej według EN 12828 (systemy ogrzewania w budynkach) i strony solar według ENV 
12977 (termiczne systemy słoneczne i ich komponenty, systemy specyficzne dla klienta).

W przypadku systemów AquaSolar z separacją systemów, obiegi konwencjonalne i słoneczne są obliczane osobno.

Naczynie przeponowe NWP nie jest dołączony do pakietów Aqua. Jednak podstawowe systemy AquaFlex do separacji systemów zawierają już 
poprawnie zwymiarowany NWP dla pierwotnego obiegu solarnego.

Szczegółowe obliczenie Naczynia wzbiorczego przeponowego

Przy AquaPakietach, celem sprawdzenia NWP oraz wartości ciśnień, musimy przeprowadzić szczegółowe obliczenia. W tych przypadkach należy 
dokładnie określić następujące parametry:

Parametry bez rozdziału systemu

Pojemność całkowita układu grzewczego * w tym systemu solar** Vsys =  __________________ [l]

Wysokość statyczna (Kolektor CPC - NWP)   HSt =  __________________ [m]
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa - ogrzewanie pSV =  __________________ [bar]

Powierzchnia kolektora(ów) brutto   ABr =  __________________ [m2]
Średnica rury Orurowania solar   dsol =  __________________ [mm]

Długość rury zasilania solar   lsol =  __________________ [m]
Całkowita pojemność istniejących NWP   Vvh =  __________________ [l] 

* Całkowita pojemność systemu grzewczego obejmuje całkowitą objętość wody grzewczej w konwencjonalnym systemie grzewczym (źródło ciepła, 
zbiornik buforowy, grzejniki, instalacja rurowa ipt.)
** Całkowita pojemność obiegu solar obejmuje całkowitą objętość wody grzewczej układu solar (kolektory, rurociągi, stacje solarne i w przypadku 
rozdziału systemu także zbiornik schładzający)

W celu szczegółowego obliczenia naczyń przeponowych i naczyń schładzających (przy rozdziale systemu), dostępne jest na stronie  
www.paradigma.pl dla partnerów, nowe narzędzie online.

Obieg grzewczy

Pojemność całkowita układu grzewczego * bez układu solar** Vsys =  __________________ [l]

Wysokość statyczna (najwyższy punkt - NWP)  HSt =  __________________ [m]
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa - ogrzewanie pSV =  __________________ [bar]

Całkowita pojemność istniejących NWP   Vvh =  __________________ [l]

Obieg solar

Pojemność całkowita systemu solar**   Vsys =  __________________ [l]

Wysokość statyczna (Kolektor CPC - NWP)   HSt =  __________________ [m]
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa -stacji solar pSV =  __________________ [bar]

Powierzchnia kolektora(ów) brutto   ABr =  __________________ [m2]
Średnica rury Orurowania solar   dsol =  __________________ [mm]

Długość rury zasilania solar   lsol =  __________________ [m]
Całkowita pojemność istniejących NWP Solar   Vvh =  __________________ [l] 

Parametry z rozdziałem systemu

Technika solar
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Dobór Naczynia wzbiorczego przeponowego przy AquaSystemach

Za pomocą poniższej formuły możemy teraz określić wymaganą całkowitą pojemność naczynia(ń) wzbiorczego przeponowego NWP. Istniejące już 
NWP zostają uwzględnione i obliczone zostaje dodatkowo wymagane NWP. Dodatkowo określone zostaje wymagane ciśnienie wstępne i minimalne 
ciśnienie napełnienia układu grzewczego. względnie układu solar.

Obliczenia

Objętość rozszerzenia Ve = 0,027 * Vsys [l]

Pojemność pary Solar Vd = ABr * 0,9 l/m² + (dsol - 2)² * lsol / 1274 [l]

Zawartość wody w NWP VWR = Vsys * 0,005 [l] min. 3,0 l

Objętość płynu w NWP VFl = Ve + Vd + VWR [l]

Ciśnienie statyczne pst = Hst * 0,1 [bar]

Dobrane ciśnienie końcowe bez rozdziału
Dobrane ciśnienie końcowe z rozdziałem

pe

pe

=
=

pSV - 0,5 lub pSV * 0,9 dla pSV > 5 bar
pSV - pst

[bar]
[bar] max. Psv * 0,9

Dobrane ciśnienie wstępne p0 = pst + 0,3 [bar] min. 0,7 bar

Ciśnienie napełnienia pFüll = (VFl * (pe + 1) * p0 - VWR * (pe - p0)) /
(VFl * (pe + 1) + VWR * (pe - p0))

[bar]

Dobrane ciśnienie wstępne wszystkich NWP
chyba że p0 - pFüll > 0,4, wtedy
lub jesli p0 - pFüll < 0,2 wtedy

pv

pv

pv

=
=
=

pFüll

p0 - 0,4
p0 - 0,2

[bar]
[bar]
[bar]

Współczynnik ciśnienia fd = ((p0 + 1) / (pv + 1)) * (pe + 1) * 288,3 /
(288,3 * (pe + 1) - 298,3 * (p0 + 1))

[bar]

Minimalna pojemność wszystkich NWP Vexp = fd * VFL [l]

Minimalna pojemność nowego NWP Vneu = Vexp - Vvh [l]

Technika solar
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Uproszczony dobór z wartościami orientacyjnymi

Z poniższej tabeli możemy odczytać wartości orientacyjne ciśnienia wstępnego, ciśnienia napełnienia i minimalną wielkość NWP. Wartości orientacyjne 
wynikają w zależności od powierzchni kolektora, zaworu bezpieczeństwa, wysokości statycznej i pojemności całkowitej wody grzewczej.

Przy odstępstwach od warunków ramowych, należy przeprowadzić szczegółowe obliczenie!

Tabela doboru NWP przy AquaSystemach

Pow. kolektora brutto do 6 m² do 11 m² do 17 m²

Pojemność całkowita  
wody grzewczej [litry] 125 250 500 1000 2000 125 250 500 1000 2000 125 250 500 1000 2000

Wysok. 
stat. do

[m]

Ciśn. 
wstę.
[bar]

Ciśn. 
napeł. 
[bar]

 Minimalna wielkość NWP [litry]

Zawór bezp. 2,5 bar

5 0,6 0,8 40 50 70 116 211 57 67 87 133 228 78 88 108 154 249

10 1,1 1,3 72 90 125 207 377 102 120 156 238 407 139 157 193 275 444

Zawór bezp. 3,0 bar

5 0,6 0,8 33 41 57 95 171 46 54 71 108 185 63 71 87 125 202

10 1,1 1,3 46 58 81 134 244 66 78 101 154 264 90 101 124 177 287

15 1,6 1,8 85 106 148 245 445 121 142 184 281 481 164 185 227 324 524

Zawór bezp. 4,0 bar

5 0,6 0,8 26 33 45 75 137 37 44 56 86 148 50 57 70 100 161

10 1,1 1,3 32 39 55 91 165 45 53 68 104 179 61 69 85 121 195

15 1,6 1,8 41 51 72 118 215 58 69 89 136 233 79 90 110 157 254

20 2,1 2,3 60 75 104 173 314 85 100 130 198 339 116 131 160 229 370

Bez rozdziału hydraulicznego (rozmiar NWP dla systemu grzewczego włącznie z obiegiem solar) - 3 do 17 m²

Pow. kolektora brutto do 6 m² do 11 m² do 17 m²

Pojemność całkowita  
wody grzewczej [litry] 125 250 500 1000 2000 125 250 500 1000 2000 125 250 500 1000 2000

Wysok. 
stat. do

[m]

Ciśn. 
wstę.
[bar]

Ciśn. 
napeł. 
[bar]

 Minimalna wielkość NWP [litry]

Zawór bezp. 2,5 bar

5 0,6 0,8 168 262 357 452 547 184 279 374 468 563 200 295 390 485 580

10 1,1 1,3 299 468 638 807 976 328 498 667 836 1006 358 527 696 866 1035

Zawór bezp. 3,0 bar

5 0,6 0,8 136 213 289 366 443 149 226 303 380 457 162 239 316 393 470

10 1,1 1,3 193 303 412 521 631 212 322 431 540 650 231 341 450 559 669

15 1,6 1,8 353 553 753 952 1152 388 587 787 987 1187 422 622 822 1022 1222

Zawór bezp. 4,0 bar

5 0,6 0,8 108 170 231 292 354 119 180 242 303 364 130 191 252 314 375

10 1,1 1,3 131 206 280 354 428 144 218 293 367 441 157 231 306 380 454

15 1,6 1,8 171 267 364 461 557 187 284 381 477 574 204 301 398 494 591

20 2,1 2,3 249 390 531 672 813 274 415 556 697 838 298 439 580 721 862

Bez rozdziału hydraulicznego (rozmiar NWP dla systemu grzewczego włącznie z obiegiem solar) - 17 do 34 m²

Dobór Naczynia wzbiorczego przeponowego przy AquaSystemach

Technika solar
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Dobór Naczynia wzbiorczego przeponowego przy AquaSystemach

Pow. kolektora brutto do 6 m² do 11 m² do 17 m² do 22 m² do 28 m² do 34 m²

Pojemność całkowita  
wody grzewczej [litry] 120 125 160 165 290 300

Wysok. 
stat. do

[m]

Ciśn. 
wstę.
[bar]

Ciśn. 
napeł. 
[bar]

Minimalna wielkość NWP [litry]

Zawór bezp. 8 bar

5 0,6 0,8 21 27 38 45 60 69

10 1,1 1,3 23 30 41 49 65 74

15 1,6 1,8 26 33 46 55 74 84

20 2,1 2,3 30 39 55 65 87 99

Minimalna pojemność użytkowa naczynia schładzającego (VSG) [l]

do 20 m 28 50 80 104 131 160

Z rozdziałem hydraulicznym (rozmiar NWP dla samego układu solar) – 3 do 34 m²

Przykład - Naczynia wzbiorcze przeponowe przy AquaSystemach

Przykład - Naczynia wzbiorcze przeponowe przy AquaSystemach

Pow. kolektora brutto do 6 m² 6 do 11 m² 11 do 17 m²

Pojemność całkowita  
wody grzewczej [litry] 125 250 500 1000 2000 125 250 500 1000 2000 125 250 500 1000 2000

Wysok. 
stat. do

[m]

Ciśn. 
wstę.
[bar]

Ciśn. 
napeł. 
[bar]

 Minimalna wielkość NWP [litry]

Zawór bezp. 3,0 bar

5 0,6 0,8 33 41 57 95 171 46 54 71 108 185 63 71 87 125 202

10 1,1 1,3 46 58 81 134 244 66 78 101 154 264 90 101 124 177 287

15 1,6 1,8 85 106 148 245 445 121 142 184 281 481 164 185 227 324 524

2

3

1

4

Zawór bezpieczeństwa  
Kocioł: 3,0 bar

Pow. kolektora brutto:  
2 x STAR 19/49 = 10 m²
Rura wznośna Cu 2 x 18 m  
(do 2 x 20 m, Cu 15)

Pojemność całkowita  
wody grzewczej  
450 litrów (do 500 litrów)

Wysokość statyczna:  
9 m (do 10 m)1 2 3 4

Wynik

Ciśnienie wstępne 1,1 bar
Ciśnienie napełnienia 1,3 bar
Min. wielkość NWP 101 litrów

Wskazówka

W przypadku systemów AquaSolar o pojemności wody grzewczej powyżej 5.000 litrów prosimy o kontakt z działem technicznym.

Technika solar
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2-Zestawowe-AquaSystemy do 34 m² i podwójne do 34 m²

Systemy AquaSolar w dużych instalacjach

Podstawą wyjścia dla wszystkich AquaSystemów 17 do 34 m² są AquaPakiety  lub Systemy AquaFlex ze zbiornikiem i bez zbiornika.

AquaSystemy do 17 m2 powierzchni kolektora brutto mogą być wykonane jako jeden zestaw (zespół) kolektorów, w których moduły kolektorów 
połączone są szeregowo.

Przy realizacji większych AquaSystemów pomiędzy 17 m2 a 34 m2 powierzchni kolektora brutto, należy je wykonać jako dwa zestawy kolektorów. 
Obowiązują przy tym szczególne wymagania. Chętnie udzielamy pomocy przy opracowaniu koncepcji tych systemów zwracając przy tym uwagę 
na wspierające ten cel dokumenty techniczne.

Zasady dotyczące doboru

Tylko przygotowanie c.w.u.
Pow. kolektora: A = Liczba osób + 1

Poj. zbiornika: VSp ≥ 40 l/m2 x A

Przygotowanie c.w.u. i wspomaganie ogrzewania.
Pow. kolektora: A = 1,5 x Liczba osób + 1

Poj. zbiornika: VSp ≥ 40 l/m2 x A

Przygotowanie c.w.u. i częściowe ogrzewanie.
Pow. kolektora: A = 2 x Liczba osób + 1

Poj. zbiornika: VSp ≥ 80 l/m2 x A

Hydrauliczne połączenie, Orurowanie i izolacja cieplna

Wszystkie AquaSystemy większe niż 17 m2 powierzchni kolektora brutto, generalnie wykonywane są jako 2 zestawy (2 zespoły kolektorów 
połączone równolegle). Należy przy tym zachować:

•	 Obydwa pola kolektorów muszą mieć to samo ukierunkowanie
•	 Dokładną symetryczną budowę obydwu zestawów kolektorów
•	 Identyczną ilość i typ kolektorów CPC w obydwu połączonych szeregowo zestawach kolektorów
•	 Podłączenie obydwu zestawów kolektorów elastycznymi, izolowanymi rurami falistymi (Zestaw rur falistych) a do Przewodów solar SPEED, 

względnie do Rur falistych solar SPEED b, prowadzącego do wspólnych rur c
•	  Maksymalna dopuszczalna długość orurowania zespołu kolektorów w jedną stronę wynosi: a + b ≤20 m dla STAqua II bez hydraulicznego 

rozdziału i a + b <= 10 m dla STAqua WT z hydraulicznym rozdziałem
•	 Ta sama długość rury i średnica rury dla obydwu zestawów
•	 Wykonanie dalej prowadzącego orurowania należy wykonać zgodnie z Wskazówkami technicznymi (TH-2234). Zależne jest od podłączonej 

powierzchni kolektora przy równej długości zasilania i powrotu
•	 Maksymalna długość orurowania: 50 m (zasilanie + powrót) z STAqua II bez rozdziału hydraulicznego i 60 m (zasilanie + powrót) z STAqua WT 

z rozdziałem hydraulicznym.
•	 Izolacja cieplna rury Cu na zewnątrz, wyłącznie izolacją z zamkniętymi porami z kauczuku EPDM  

Grubość izolacji przy Cu 18 mm > min. 25 mm 
Grubość izolacji przy Cu 22 mm > min. 32 mm 
(λR = 0,035 W/(m*K) dla 0 °C)

2-Zestawowe-AquaSystemy od 17 m² do 34 m² (Krok 7)

2-Zestawowe-AquaSystemy do 34 m² i podwójne do 68 m² (Krok 7)

+        max. 20 m

+        +        max. 50 m

Powrót (zimne)

Czujnik kolektora

Zasilanie (gorące)

1
2

1
2

3

1 2

1 2 3

1   Zestaw rur falistych   

2   Orurowanie zestawu kolektorów

3   Wspólne orurowanie

Pole kolektora 1 Pole kolektora 2

1   +   2   max. 20 m z rozdziałem i max.10 m bez 
hydraulicznego rozdziału 

1   +   2   +   3   max. 50 m bez rozdziału i max. 60 m z 
hydraulicznym rozdziałem

Technika solar
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Kolektory o różnym ukierunkowaniu (wschód/zachód)

Technika solar

Umiejscowienie czujnika w Zestawie rur falistych

Przy umiejscowieniu czujnika kolektora TSA i czujnika zewnętrznego TAM należy zwrócić uwagę na to aby:

•	 Każde orurowanie obydwu zestawów kolektorów podłączyć zestawem rur falistych z wintegrowanym czujnikiem TSA i TAM
•	 Kable czujników ułożyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniami i wpływami otoczenia
•	 Wymagany jest jeden przełącznik czujników BUS
•	 Każde pole kolektora wymaga zastosowania 1 x Zestawu łuku 180°

Przykłady systemów, Przekroje orurowania, Minimalny przepływu i Podłączenie do zbiornika

Przykłady konfiguracji systemów z kolektorami, powierzchniami kolektorów, orurowania SPEED i dalej prowadzącego orurowania znajdują się w 
odpowiednich dokumentach. 

Prosimy zwrócić uwagę na Wskazówki Techniczne 2-Zestawowych AquaSystemów (TH-2234).

Rękojmia przy szkodach poprzez zamarzanie

W odniesieniu do rękojmi przy szkodach przez zamarzanie, obowiązują dla AquaSystemów z 2 zespołami kolektorów znane warunki podstawowe 
z następującym uzupełnieniem:

•	 Na zewnątrz budowli wspólne orurowanie c Cu 18 mm musi być izolowane izolacją 25 mm względnie Cu 22 mm musi być izolowane izolacją 
32 mm (izolacja z zamkniętymi porami, kauczuk EPDM). Alternatywnie możemy zastosować Orurowanie solar SPEED lub Rury faliste solar SPEED

•	 Długość całkowita a + b orurowania dla zestawu kolektora nie może przekraczać dla  STAqua II bez rozdziału hydraulicznego 20 m i dla STAqua 
WT z rozdziałem hydraulicznym 10 m.

•	  Długość całkowita wspólnego orurowania c i orurowania zestawu kolektorów a + b nie może przekraczać dla STAqua II bez rozdziału 
hydraulicznego 50 m i dla STAqua WT z hydraulicznym rozdziałem 60 m.

Prosimy zwrócić uwagę na Wskazówki Techniczne 2-Zestawowych AquaSystemów

AquaSolar-Systemy do 68 m² i duże Systemy solar

Systemy AquaSolar o powierzchni brutto kolektorów do 68 m² są realizowane poprzez połączenie dwóch oddzielnych 2-sestawowych 
systemów AquaSolar (17 m² do 34 m²), z których każda ma własną stację solarną STAqua II, i pracują do jednego lub większej ilości zbiorników. 
Odpowiednie zestawy podstawowe można znaleźć w rozdziale AquaFlex.
Pomocy przy planowaniu dużych systemów solar (powyżej 68 m2) chętnie udzieli dział techniczny Paradigma.

2-Zestawowe-AquaSystemy od 17 m² do 34 m² (Krok 7)
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Kolektory o różnym ukierunkowaniu (wschód/zachód)

B TAM2

TSA2

W  Zestaw rur falistych
S   Orurowanie solar SPEED
B   Łuk 180°

CPC zachód CPC wschód

TSA

TAM

Kalenica dachu

S

W

WW

Kolektory o różnym ukierunkowaniu (np. wschód/zachód) (Krok 8)

Założenie
Kaskada kolektorów, tzn. rozłożenie powierzchni kolektora na dwóch różnie ukierunkowanych do słońca powierzchniach dachu (np. dach wschodni 
i dach zachodni) zawsze jest kompromisem i dlatego gdy jest to możliwe, to staramy się tego rozwiązania nie stosować. Następujące warianty należy 
w każdym przypadku stawiać na pierwszym miejscu przed kaskadą kolektorów:

•	 Ulokowanie (mniejszej) powierzchni kolektora na południowej fasadzie budynku.

•	 Jednolite umieszczenie całej powierzchni kolektora na jednej połowie dachu. W prawie wszystkich przypadkach, jedna z dwóch połówek dachu 
jest tą korzystniejszą - ukierunkowanie, zacienienie itd..

Tylko przy niekorzystnej będącej do dyspozycji powierzchni, dokładnym przebiegu kalenicy dachu północ-południe, małym zbiorniku i dziennym 
poborze wody w godzinach południowych, stosowanie kaskady ma swój uzasadniony sens.

Zasada bezpieczeństwa przy AquaSystemach

Najwyższym priorytetem przy realizacji AquaSystemów jest skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniem mrozem. Przy kaskadzie kolektorów 
musimy ściśle stosować się do następujących założeń: 

•	 Wszystkie kolektory CPC łączymy szeregowo

•	 Wszystkie przejścia przez dach realizowane są Zestawem rur falistych. Połączenia pomiędzy kolektorami wykonane są za pomocą orurowania 
SPEED

•	 Koniecznie należy wykluczyć ułożenie orurowania nad kalenicą dachu

•	 Rury powrotne powinny mieć zapewniony przepływ jedna po drugiej, przy mrozie  tendencyjnie najcieplejszą wodą, tzn. wodą z powrotu solar

•	 Mniej krytyczne registry kolektora CPC będą w połączeniu miały przez to przepływ

W praktyce oznacza to: 

W systemie może znajdować się tylko jeden Łuk 180°. Poza tym obowiązują znane wymagania dla AquaSystemów.

Wymagane komponenty (Zakres minimum)

 Poz. 1 Kolektor wakum-rurowy CPC 2

 Poz. 2 Zestaw rur falistych z 2 czujnikami 2

 Poz. 3  Zestaw rur falistych bez czujnika 1

 Poz. 4  Przełącznik czujników Bus dla SystaSolar Aqua II 1

 Poz. 5 Orurowanie solar SPEED  1

Połączenie hydrauliczne

Technika solar
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Technika kondensacyjna
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Technika kondensacyjna

Gazowa technika kondensacyjna Paradigma

Gazowe kotły kondensacyjne należą do najbardziej energooszczędnych rodzajów ogrzewania, sprawdzone w praktyce w ponad 25 letniej historii 
uwidoczniają one najnowszy stan techniki. Zaleta techniki kondensacyjnej Paradigma: Najważniejsze komponenty kotłów kondensacyjnych PMI, 
PMA, ModuGas, ModuVario NT, PMA maxi, regulacja, zbiorniki oraz system spaliny/powietrze, dopasowane są do siebie i stanowią wysoko sprawny 
system. Emisja substancji szkodliwych leży zdecydowanie poniżej wartości granicznej a stopień wykorzystania techniki kondensacyjnej Paradigma 
osiąga wartości do 110 %. 

ModuVario NT 

•	 Kompaktowa jednostka z kotłem kondensacyjnym i zbiornikiem dla domu jedno- wzgl.
dwurodzinnego lub mieszkania

•	 Wymiennik ciepła z odpornego na korozję i temperatury stopu aluminiowo-krzemowego z 
głębokim stopniem modulacji dla długich czasów pracy i niewielkiej emisji, dlatego Paradigma 
daje 10 lat gwarancji na wymiennik ciepła

•	 Wielkości mocy 15 kW i 25 kW z głębokością modulacji 1:5
•	 Do wyboru z SystaCompact II dla obiegu grzewczego bez mieszacza, SystaComfort II  

(w obudowie naściennej) dla 1-go lub 2 obiegów grzewczego z mieszaczem
•	 Łatwe ustawienia i montaż, dzięki możliwości dwuczęściowego ustawienia

PMA maxi 

•	 Optymalne dopasowanie mocy poprzez bardzo duży zakres modulacji
•	 Wysoko sprawny wymiennik ciepła z odlewu aluminiowo-krzemowego odporny na działanie 

kondensatu i zabrudzenia gwarantuje długą żywotność, dlatego Paradigma  udziela 10 
lat gwarancji na wymiennik ciepła

•	 PMA maxi o wielkości mocy 45, 65, 85 i 115 kW z głębokością modulacji 1:5

PMA 

•	 Kompaktowy i lekki gazowy kocioł kondensacyjny
•	 Cichy i niski poziom emisji
•	 10-letnia gwarancja Paradigmy na wymiennik ciepła
•	 Wymiennik ciepła wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego z powłoką ceramiczną po 

stronie spalinowej
•	 Dostępny z wewnętrznym zaworem przełączającym
•	 Wielkości mocy 10 / 15 / 25 / 35 / Kombi, z głębokością modulacji 1: 5
•	 Sterowanie możliwe za pośrednictwem magistrali OpenTherm lub styku B1
•	 Do współpracy z regulacją: Compact C dla niezmieszanego obiegu grzewczego i ładowania 

wody użytkowej, SystaComfort II dla systemów z buforami i do 6 obiegów grzewczych.

Centrale grzewcze w piwnicy (Kaskady spalin)

•	 Układ odprowadzenia spalin i hydraulika dla systemów grzeczych w piwnicy do 460 kW
•	 Bezpieczna praca nawet w przypadku awarii jednego kotła dzięki kaskadowej instalacji
•	 Dostępnych kilka wariantów, montaż naścienny, wolnostojący lub układ blokowy oszczędzający 

miejsce
•	 Wspólne odprowadzanie spalin dla wszystkich kotłów w przypadku instalacji w piwnicy lub 

może być również stosowane jako system centrali dachowej
5
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Granica dostawy zestawu spalinowego

Nie zawiera
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Technika kondensacyjna

Kaskada kotłów kondensacyjnych 

•	 Zakres mocy od 8 - 456 kW
•	 Bezpieczna praca nawet w przypadku awarii kotła poprzez zastosowanie kaskady
•	 Optymalna regulacja mocy poprzez modulację, głębokość modulacji 20%
•	 Wspólny system spalinowy wszystkich kotłów może być stosowany do instalacji w piwnicy lub 

jako system centrali dachowej
•	 Kompletne zestawy łączące w izolacji (Osprzęt)
•	 Regulacja mocy kotłów zależna od obciążenia i czasu, z czasowo zależną kolejnością załączania 

kotłów poprzez regulację SystaComfort II z odpowiednią rozbudową

Systemy powietrzno-spalinowe (kotły kondensacyjne)

Układy spalinowe Paradigma dopasowane do urządzeń o różnych mocach.

Od „Flex do systemu ze stali nierdzewnej LAS” dostępny jest wariant.
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PMA

PMA Kombi 

•	 Kompaktowy i lekki gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny
•	 Cichy i niskoemisyjny
•	 10-letnia gwarancja Paradigma na wymiennik ciepła
•	 Aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła z powłoką ceramiczną po stronie wylotowej
•	 Wielkości mocy 25 / 28 jako urządzenie kombinowane o głębokości modulacji do 1:5
•	 Sterowanie przez magistralę OpenTherm-Bus

Pakiet PMA - Compact - STAR 

Pakiet solar z naszą linią gazowych kotłów kondensacyjnych z aluminiowym wymiennikiem ciepła, 
ze zbiornikiem wody pitnej, sterowaniem i instalacją solarną.

PMA 

•	 Kompaktowy i lekki gazowy kocioł kondensacyjny
•	 Cichy i niski poziom emisji
•	 10-letnia gwarancja Paradigmy na wymiennik ciepła
•	 Wymiennik ciepła wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego z powłoką ceramiczną po 

stronie spalinowej
•	 Dostępny z wewnętrznym zaworem przełączającym
•	 Wielkości mocy 10 / 15 / 25 / 35 / Kombi, z głębokością modulacji 1: 5
•	 Sterowanie możliwe za pośrednictwem magistrali OpenTherm-Bus

Pakiet PMA - Compact - AQUA PLASMA 

Pakiet solar z naszą linią gazowych kotłów kondensacyjnych z aluminiowym wymiennikiem ciepła, 
ze zbiornikiem wody pitnej, sterowaniem i instalacją solarną.

Pakiet PMA - Zbiornik ciepłej wody TW 

Pakiet z naszą linią gazowych kotłów kondensacyjnych z aluminiowym wymiennikiem ciepła, ze 
zbiornikiem wody pitnej i sterowaniem.

Wskazówki planowania dla PMA

•	 Technologia
•	 Specyfikacja ErP
•	 Wymiary
•	 Elementy kotła
•	 Charakterystyki techniczne
•	 Schematy hydrauliczne
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PMA

PMA 

Krótki opis

•	 Gazowy kondensacyjny kocioł ścienny
•	 Do pracy niezależnej lub zależnej od otaczającego powietrza
•	 wbudowane urządzenie zabezpieczające przed cofaniem spalin
•	 Monoblokowy wymiennik ciepła AL / Si z powłoką ceramiczną
•	 Wysoka modulacja 1 : 5
•	 Solidne wewnętrzne rury i bloki hydrauliczne z mosiądzu
•	 Zintegrowane sterowanie ogrzewaniem
•	 Małe wymiary montażowe: wys. 690 mm szer .: 450 mm gł .: 450 mm

PMA 10 kW PMA 15 kW PMA 25 kW PMA 35 KW

Numer zamów. 22-2600 22-2602 22-2604 22-2606

Klasa efektyw. Ogrzewanie A A A A

Zalety i korzyści

•	 Wysoka niezawodność działania i długa żywotność dzięki prostemu i wytrzymałemu sprzętowi
•	 Krótki czas reakcji dostosowania się kotła do istniejącego zapotrzebowania ciepła, dzięki dużej modulacji palnika. Niewiele startów i długi czas 

pracy przy niskich wartościach emisji
•	 Menu ekranowe do obsługi kotła
•	 Zintegrowane proste sterowanie ogrzewaniem ciepłej wody i niezmieszanego obiegu grzewczego bez czujnika pokojowego
•	 Łatwy w instalacji i utrzymaniu dzięki prostej budowie
•	 Można zabudować naczynie przeponowe w przypadku małych instalacji (kombinacja w standardzie, w innym przypadku opcja)
•	 Dostępny w wielu zakresach mocy i ze zintegrowanym zaworem przełączającym na powrocie
•	 Nowa pompa Grundfos UPM3 15-70 o długości 130 mm (EEI ≤ 0,20)
•	 Kompatybilny z układami spalinowymi Paradigma, przygotowanymi dla 80/125 mm

Cechy charakterystyczne

•	 Interfejs OpenTherm dla regulacji Paradigma
•	 Monoblokowy wymiennik ciepła wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego o wysokiej wydajności i z powłoką ceramiczną
•	 Solidny palnik z tkaniny stalowej
•	 Kompleksowa analiza błędów poprzez kolorowy wyświetlacz
•	 Cicha praca (45 dB zgodnie z ErP / 15 kW)
•	 Nowoczesny zawór gazowy, wentylator i automatyczne sterowanie palnikiem
•	 Bardzo niska emisja zanieczyszczeń klasa Nox 6
•	 Opcjonalnie z regulacją ogrzewania zależną od pomieszczenia lub pogodową SystaComfort II, Compact C lub wewnętrzną regulacją kotła z 

zestawem czujników

Zakres dostawy

Gazowy	 kocioł	 kondensacyjny	 •	 Pompa	 o	 wysokiej	 sprawności	 ze	 wskaźnikiem	 efektywności	 energetycznej	 (EEI)	 ≤	 0,20	 •	 Dokumentacja	 •	
Automatyczna	odpowietrznik	(w	kotle)	•	Zawór	bezpieczeństwa	3	bar	(w	kotle)	•	Zabezpieczenie	przed	cofaniem	się	spalin	•	Zestaw akcesoriów 
składający się z:	syfonu	z	wężem	spustowym	•	Akcesoria	do	połączeń	kotła	•	Listwa	montażowa	•	Śruby	mocujące	i	Kołki	•	Szablon	montażowy	
•	Naczynie	przeponowe	tylko	w	kotle	dwufunkcyjnym

Verbund

A

PMA 10 kW ULV PMA 15 kW ULV PMA 25 kW ULV

Numer zamów. 22-2601 22-2603 22-2605

Klasa efektyw. Ogrzewanie A A A

Wskazówka

•	 Odpowiedni	osprzęt	hydrauliczny	można	znaleźć	w	rozdziale	osprzęt
•	 W kotle PMA z ULV jest fabrycznie zamontowane naczynie wzbiorcze 12 l / 0,75 bar.

PMA
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PMA Kombi 

Krótki opis

•	 Gazowy kocioł kondensacyjny nadaje się do pracy niezależnej lub zależnej od powietrza 
otoczenia

•	 Prosta i przejrzysta budowa powoduje, ogranicza wykonywanie przeglądów okresowych
•	 Szczególnie łatwy w utrzymaniu, ponieważ prawie nie są wymagane żadne narzędzia
•	 Dzięki PMA Kombi bardzo szybkie dostarczanie podgrzewanej ciepłej wody za pośrednictwem 

płytowych wymienników ciepła. Zaoszczędzenie miejsca montażu dzięki braku konieczności 
stosowania zbiorników ciepłej wody.

Zalety i korzyści

•	 Interfejs OpenTherm do podłączenia regulacji Paradigma
•	 Wysoka niezawodność działania i długa żywotność dzięki innowacyjnemu wymiennikowi ciepła aluminiowo-krzemowemu z 10-letnią gwarancją
•	 Sterowanie stosunkiem gaz/powietrze umożliwia uzyskanie stałej mieszanki gaz/powietrze we wszystkich warunkach pracy
•	 Kompleksowa analiza błędów na kolorowym wyświetlaczu
•	 Możliwe ekscentryczne podłączenie spaliny/powietrze z płytą adaptera jako osprzętem
•	 Płytka sterująca dla np. zewnętrznego elektrozaworu gazu
•	 Opcjonalnie z regulacją ogrzewania pokojową lub pogodową Compact C, SystaComfort II

PMA 28 kW Kombi

Numer zamów. 22-2607

Klasa efektyw. Ogrzewanie A

Klasa efektyw. Ciepła woda A

Zakres dostawy

Gazowy	kocioł	kondensacyjny	•	Zintegrowanym	3-drogowy	zawór	przełączający	•	Pompa	o	wysokiej	 sprawności	 ze	wskaźnikiem	efektywności	
energetycznej	(EEI)	≤	0,20	•	kocioł	dwufunkcyjny	z	naczyniem	przeponowym	(12	litrów	/	0,75	bar)	•	bez	wewnętrznej	obudowy	na	płytę	regulacji	

Wskazówka

•	 do Kombi PMA nie można podłączyć cyrkulacji c.w.u.!
•	 W kotle PMA kombi jest już zamontowane naczynie przeponowe 12 l / 0,75 bar.

PMA
PMA kombi
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Zestaw czujników do pracy automatycznej PMA 

Zestaw czujników Czujnik zewnętrzny dla Kombi

Numer zamów. 22-2629 09-7425

Prosty sterownik ogrzewania dla domów jedno- i dwurodzinnych zintegrowany ze sterownikiem kotła. Dla niemieszanego 
obiegu grzewczego z pompą zintegrowaną z kotłem jako pompa obiegu grzewczego. Do przygotowania ciepłej wody 
należy użyć wewnętrznego ULV. Nie można łączyć z zewnętrznym ULV.
Uwaga: Brak obiegu cyrkulacji! Brak dostępnego czujnika pokojowego.
Zakres dostawy: czujnik zewnętrzny Paradigma i czujnik TWO do przechowywania ciepłej wody

KW

WW

M

PMA

SystaComfort II

SystaComfort	II	z	panelem	obsługi	S-Touch	w	trzech	kolorach	• Dla	układów	z	1	lub	2	obiegami	grzewczymi,	zbiornikiem	
ciepłej wody, zbiornikiem kombi lub buforowym np. Aqua Expresso
Zakres dostawy: Regulacja	 w	 obudowie	 naściennej	 •  Główny	 panel	 obsługi	 S-Touch	 w	 dwóch	 kolorach	 (wybór)	
• Wszystkie	wysmagane	czujniki	• Dokumentacja

SystaComfort II Wer. 2
S-Touch biały

SystaComfort II Wer. 2
S-Touch czarny

Numer zamów. 09-7609 09-7610

Compact C

Regulacja Compact C do instalacji z gazowymi kotłami kondensacyjnymi Paradigma, zasobnikiem ciepłej, opcjonalnym 
obiegiem cyrkulacji c.w.u. i niemieszanym obiegiem grzewczym
Uwaga: Opcjonalnie można zainstalować jednostkę sterującą S-Touch
Zakres dostawy: Zewnętrzna regulacja w obudowie naściennej z panelem dotykowym bez zewnętrznego pilota / 
czujnika	temperatury	pomieszczenia	• Czujnik	zewnętrzny	i	czujnik	zbiornika	• Dokumentacja

Numer zamów. 09-7651

Osprzęt

PMA
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PMA

Osprzęt

Zestaw do przezbrojenia na gaz płynny 

PMA 10 / 15 kW PMA 25 / Kombi 28 kW PMA 35 kW

Numer zamów. 22-1968 22-1969 22-2610

Zestaw do przezbrojenia na gaz płynny, do zabudowy w elektrozaworze gazowym

Naczynie przeponowe dla PMA

12 l/ 0,75 bar, do montażu w kotle 10 kW, 15 kW i 25 kW
Zakres dostawy: Naczynie	przeponowe	(12	Liter	/	0,75	bar)	• Rura	falista	ze	stali	nierdzewnej

Numer zamów. 22-2609

Adapter spalinowy 60/100 dla PMA

Koncentryczny adapter przyłącza spalin D60/100

Numer zamów. 22-1584

Ekscentryczne przyłącze spalinowe 80-80

Ekscentryczne	 przyłącze	 spalinowe	 •  Lewa	 przyłącze	 do	 oddzielnej,	 szczelnej	 dyfuzyjnie,	 izolowanej	 cieplnie	 rury	
powietrza nawiewanego do pracy niezależnie od otaczającego powietrza

Numer zamów. 02-6632

Zestaw dozbrajający wewnętrzny ULV

Zestaw do przezbrojenia do doposażenia o wewnętrzny ULV w urządzeniu PMA. W tym celu proszę zamówić NWP 
Zakres dostawy: lewy i prawy wewnętrzny zawór przełączający bloku hydraulicznego z kablem przyłączeniowym

Numer zamów. 22-2694

3-drogowy zawór przełączający zewnętrzny

Uwaga: Do przełączenia wymagana jest dodatkowa płyta lub sterowanie zewnętrzne, takie jak SystaComfort II 
Zakres dostawy: Zewnętrzny	zawór	przełączający	• zawory	odcinające	obiegu	ogrzewania	 i	zbiornika	¾“	• Zawór	
gazowy	½“	z	wintegrowanym	bezpiecznikiem	termicznym	• Zawór	napełniająco-spustowy	na	powrocie	• Możliwość	
podłączenia zewn. naczynia wzb. przepon.

Numer zamów. 22-2567

Adapter kątowy 60/100 dla PMA

Koncentryczny	adapter,	kolanko	wylotowe	do	D60/100,	zmniejszający	wysokość	całkowitą	o	-75	mm.	Górna	krawędź	
rury spalinowej LAS 16 cm nad górną krawędzią kotła gazowego

Numer zamów. 22-2608

PMA
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PMA

Obudowa hydrauliki PMA

Dopasowana obudowa przyłączy kotła

Numer zamów. 02-6611

Zestaw armatury przyłączeniowej dla PMA 15-35 kW

Zakres dostawy: Zawór	odcinający	na	 zasilaniu	 i	 powrocie	¾“	• Zawór	gazowy	½“	z	bezpiecznikiem	 termicznym	
• Zawór	napełniająco-spustowy	na	powrocie	• Możliwość	podłączenia	zewn.	NWP

Numer zamów. 22-2560

Osprzęt

Zestaw orurowania do PMA bez pompy wewnętrznej

Uwaga: niekompatybilne z wewnętrznym ULV
Zakres dostawy: Wewnętrzne	przewody	rurowe	do	pompy	zewnętrznej	i	ULV	•	Pompa	i	Hydroblok-RL	są	wymieniane	i	
pozostają jako części zamienne do dalszego użytku

Numer zamów. 22-2624

Zestaw dodatkowej płytki do pompy zewnętrznej lub ULV

Zakres dostawy: Orurowanie	wewnętrzne	zewnętrznej	pompy	i	ULV	-	łącznie	z	zestawem	kabli	•	Pompa	i	Hydroblok	
są zdemontowane i pozostają jako części zamienne do dalszego wykorzystania Gazowy kocioł kondensacyjny steruje 
zewnętrznym ULV i zewnętrzną pompą za pomocą zewnętrznego zestawu kabli.

Numer zamów. 22-2612

Zestaw armatury przyłączeniowej dla PMA z ULV

Zakres dostawy: Zawory	odcinające	dla	obiegu	grzewczego	 i	 zbiornika	¾“	• Zawór	gazowy	½“	z	bezpiecznikiem	
termicznym	• Zawór	napełniająco-spustowy	na	powrocie	• Możliwość	podłączenia	zewn.	NWP

Numer zamów. 22-2561

Płytka dla presostatu gazu, zewnętrzny zawór gazu płynnego PMA

Numer zamów. 22-2611

Przyłącze 0 - 10 V wejście dla PMA i PMA maxi

Np. dla systemów sterowania budowli
Zakres dostawy: Dodatkowa	płytka	do	montażu	wewnętrznego	•	wszystkie	niezbędne	kable	•	materiały	mocujące	•	
dokumentacja

Numer zamów. 02-6621

Zakres dostawy: Dodatkowa	płytka	do	montażu	wewnętrznego	•	wszystkie	niezbędne	kable	•	materiały	mocujące	•	
dokumentacja

PMA



140

KATALOG 2023 / V1.0 / 01/2023

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Dettenhausen. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Osprzęt pozostały

PMA

Granulat do napełnienia

Dla pojemnika neutralizacyjnego, moc kotła od 65 do 300 kW, ilość 2 x 1,3 kg

Numer zamów. 02-8055

Pompa lewarkowa kondensatu

Automatyczna	praca,	z	zabezpieczeniem	przed	przegrzaniem	• Wydajność	max.	500	l/h,	Wys.	podnoszenia	max.	5	m	
• Rodzaj	zabezpieczenia	IP	20	wg.	EN	60529-1	• Przystosowana	do	zabudowy	na	ścianie	i	suficie
Zakres dostawy: Pompa	z	2	litrowym	pojemnikiem	i	zaworem	zwrotnym	• Kabel	sieciowy	z	wtyczką	i	dwużyłowy	kabel	
dla	kontaktu	alarmowego	• 5	m	wąż	PVC	i	adapter	dopływowy

Numer zamów. 22-2789

Pojemnik neutralizacyjny kondensatu

Z przezroczystego pleksiglasu, dopływ i odpływ DN 40, łącznie z granulatem neutralizującym

do 65 kW Typ 02/50

Numer zamów. 02-8053

Zestaw armatury przyłączeniowej do PMA Kombi bez zawartości niklu

Zakres dostawy: Zawory	 odcinające	 dla	 obiegu	 grzewczego	 i	 ciepłej	 wody	 ¾“	 	 •  Kątowy	 zawór	 gazowy	½“	 z	
bezpiecznikiem	termicznym	• Zawór	napełniająco-spustowy	na	powrocie

Numer zamów. 22-2564

Zestaw dodatkowej płytki do komunikatów o stanie i sterowania pompą 0-10 V.

Płytka rozbudowy SCB-01 ze stykiem bezpotencjałowym do PMA. Rodzaj przełączania można ustawić za pomocą 
sterownika kotła
Zakres dostawy: Dodatkowa	płytka	do	montażu	wewnętrznego	•	wszystkie	niezbędne	kable	•	materiały	mocujące	•	
dokumentacja

Numer zamów. 22-2689

PMA

Osprzęt dla PMA Kombi

Podtynkowy zestaw armatury przyłącz. kotła dla obiegu grzewczego i zbiornika dla PMA Kombi

Zakres dostawy: Kątowe	zawory	odcinające	dla	obiegu	grzewczego	i	ciepłej	wody	¾“		• Kątowy	zawór	gazowy	½“	z	
bezpiecznikiem	termicznym	• Zawór	napełniająco-spustowy	na	powrocie

Numer zamów. 22-2562
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PMA

PMA Osprzęt

o = Osprzęt opcjonalny      x = Osprzęt wymagany PMA Kombi PMA z wewnętrz. ULV
(x) = w zakresie dostawy         n.d. = nie dostępne

28 kW 10 kW 15 kW 25 kW

Nr Artykułu Nazwa 22-2607 22-2601 22-2603 22-2605

22-1584 Adapter spalinowy D 60/100 o o o o

02-6632 Adapter spalinowy 2x 80 mm o o o o

02-6611 Obudowa hydrauliki PM o o o o

22-2560 Zestaw armatury przyłączeniowej dla PMA 15-35 kW n.d. n.d. n.d. n.d.

22-2561 Zestaw armatury przyłączeniowej dla PMA z ULV x x x x

22-2562 Podt. zestaw armatury przyłącz. kotła dla obiegu grzewczego i zbior. x x x x

22-6609 Naczynie przeponowe dla PMA 10 do 25 kW (x) o o o

22-2624 Zestaw orurowania do PMA bez pompy wewnętrznej

22-1968 Przezbrojenie na gaz płynny dla PMA 10, 15 kW o o

22-1969 Przezbrojenie na gaz płynny dla PMA PMA 25 kW i Kombi 28 kW o o

22-2310 Przezbrojenie na gaz płynny für PMA 35 kW

90-2448 Regulator	przepływu	z	wskaźnikiem	na	obejściu	6	-	20	l./min. x x

90-2450 Regulator	przepływu	z	wskaźnikiem	w	obejściu	10	-	40	l./min. x x

90-2449 Łupina izolacyjna dla regulatora przepływu x x x x

02-6621 Przyłącze 0-10 Volt dla PMA Serie bez ULV n.v. n.v. n.v. n.v.

o = Osprzęt opcjonalny      x = Osprzęt wymagany PMA solo
(x) = w zakresie dostawy         n.d. = nie dostępne

10 kW 15 kW 25 kW 35 kW

Nr Artykułu Nazwa 22-2600 22-2602 22-2604 22-2606

22-1584 Adapter spalinowy D 60/100 o o o o

02-6632 Adapter spalinowy 2x 80 mm o o o o

02-6611 Obudowa hydrauliki PM o o o o

22-2560 Zestaw armatury przyłączeniowej dla PMA 15-35 kW x x x x

22-2561 Zestaw armatury przyłączeniowej dla PMA z ULV n.v. n.v. n.v. n.v.

22-2562 Podt. zestaw armatury przyłącz. kotła dla obiegu grzewczego i zbior. n.v. n.v. n.v. n.v.

22-6609 Naczynie przeponowe dla PMA 10 do 25 kW o o o n.v.

22-2624 Zestaw orurowania do PMA bez pompy wewnętrznej o o o o

22-1968 Przezbrojenie na gaz płynny dla PMA 10, 15 kW o o

22-1969 Przezbrojenie na gaz płynny dla PMA PMA 25 kW i Kombi 28 kW o

22-2310 Przezbrojenie na gaz płynny für PMA 35 kW o

90-2448 Regulator	przepływu	z	wskaźnikiem	na	obejściu	6	-	20	l./min. x x

90-2450 Regulator	przepływu	z	wskaźnikiem	w	obejściu	10	-	40	l./min. x x

90-2449 Łupina izolacyjna dla regulatora przepływu x x x x

02-6621 Przyłącze 0-10 Volt dla PMA Serie bez ULV x x x x

PMA
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Zakres dostawy

Gazowy	kocioł	kondensacyjny	PMA	z	wintegrowanym	3-drogowym	zaworem	przełączającym	 i	wysokosprawną	pompą	• Regulacja	ogrzewania	
Compact	C	• Zestaw	armatury	przyłączeniowej	kotła	dla	obiegu	grzewczego	 i	zbiornika	• Kolektor	wakum-rurowy	STAR	• Zestaw	 łączący	przy	
dwóch	kolektorach	• Zbiornik	TW	• Stacja	solar	STAqua	mono	z	regulacją	solar	SystaSolar	Aqua	II	• Zestaw	węży	falistych	z	2	czujnikami	• Zestaw	
łuku180°	• Zestaw	podłączenia	zbiornika	wraz	z	zaworami	przepłukująco-napełniającymi	• Automat.	mieszalnik	ciepłej	wody	• Zestaw	montażowy	
kolektora	Plus	• Rozbudowa	zestawu	montażowego	Plus	przy	dwóch	kolektorach	• Zestaw	łączący	Plus	przy	dwóch	kolektorach	• Czujnik	zbiornika	
• Dokumentacja

Wskazówka

Nie objęte zakresem dostawy, lecz wymagane: Przewody solar SPEED lub Rury faliste SPEED

Pakiet PMA – Compact – STAR

Krótki opis

•	 Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny z systemem solar AquaSolar dla solarnego 
przygotowania ciepłej wody

•	 Do zastosowania w domach jednorodzinnych z nie mieszanym obiegiem grzewczym
•	 Kompletny pakiet ze wszystkimi energetycznie istotnymi komponentami
•	 Dla	wysokiego	pokrycia	ciepłej	wody	i	wyraźnej	oszczędności	gazu

Zalety i korzyści

•	 Obszerny zakres dostawy z optymalnym dopasowaniem wymaganych komponentów, z jednej ręki
•	 Niewielka	emisja	substancji	szkodliwych	poniżej	oznaczenia	„Blauer	Engel“
•	 Bardzo dobre wykorzystanie pojemności zbiornika, dlatego możliwe mniejsze wielkości zbiorników
•	 Dojrzała koncepcja regulacji dla szybkiego uruchomienia, niezawodnego funkcjonowania i małego zużycia gazu
•	 Najwyższe bezpieczeństwo poprzez ciągłą samokontrolę i obszerną diagnozę zakłóceń

Cechy charakterystyczne

•	 Wydajne ogrzewanie i solarne przygotowanie ciepłej wody przy małym i średnim zapotrzebowaniu
•	 Przejrzysta paleta kotłów, powierzchni kolektorów i wielkości zbiornika
•	 Przyjazne dla środowiska, oszczędne ogrzewanie z ekstremalnie niską emisją substancji szkodliwych
•	 Gazowy kocioł kondensacyjny do pracy w systemie niezależnym i zależnym od powietrza pomieszczenia
•	 Regulacja ogrzewania Compact C z aplikacją S-Touch dla sieci domowej i opcją sterowania pompą cyrkulacyjną 
•	 Możliwa	późniejsza	rozbudowa	powierzchni	kolektora
•	 Wysokie uzyski systemu solar dla ciepłej wody z kolektorami wakum-rurowymi STAR
•	 Pole kolektora w razie potrzeby można rozbudować

PMA 15 – 25 kW

Montaż na dachu skośnym

Pakiet  
PMA – STAR

15 kW
TW 200

1 x STAR 15/39

Pakiet  
PMA – STAR

15 kW
TW 300

1 x STAR 19/49

Pakiet  
PMA – STAR

25 kW
TW 200

1 x STAR 15/39

Pakiet  
PMA – STAR

25 kW
TW 300

1 x STAR 19/49

Numer zamów. 28P0077 28P0078 28P0079 28P0080

Klasa efektywności Ogrzewanie A+ A+ A+ A+

Klasa efektywności c.w.* A++ A+++ A++ A+++

* Profil obciążenia L

PMA
Pakiet PMA – Compact – STAR
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PMA

Pakiet PMA – Compact – AQUA PLASMA

Zalety i korzyści

•	 Obszerny zakres dostawy z optymalnym dopasowaniem wymaganych komponentów, z jednej ręki
•	 Niewielka	emisja	substancji	szkodliwych	poniżej	oznaczenia	„Blauer	Engel“
•	 Bardzo dobre wykorzystanie pojemności zbiornika, dlatego możliwe mniejsze wielkości zbiorników
•	 Dojrzała koncepcja regulacji dla szybkiego uruchomienia, niezawodnego funkcjonowania i małego zużycia gazu
•	 Najwyższe bezpieczeństwo poprzez ciągłą samokontrolę i obszerną diagnozę zakłóceń

Cechy charakterystyczne

•	 Wydajne ogrzewanie i solarne przygotowanie ciepłej wody przy małym i średnim zapotrzebowaniu
•	 Przejrzysta paleta kotłów, powierzchni kolektorów i wielkości zbiornika
•	 Przyjazne dla środowiska, oszczędne ogrzewanie z ekstremalnie niską emisją substancji szkodliwych
•	 Gazowy kocioł kondensacyjny do pracy w systemie niezależnym i zależnym od powietrza pomieszczenia
•	 Regulacja ogrzewania Compact C z aplikacją S-Touch dla sieci domowej i opcją sterowania pompą cyrkulacyjną 
•	 Możliwa	późniejsza	rozbudowa	powierzchni	kolektora
•	 Najwyższe uzyski systemu solar dla ciepłej wody z kolektorami wakum-rurowymi AQUA PLASMA
•	 Pole kolektora w razie potrzeby można rozbudować

PMA 15 – 25 kW

Montaż na dachu skośnym

Pakiet  
PMA – AQUA PLASMA

15 kW
TW 200

1 x AQUA PLASMA 
15/40

Pakiet  
PMA – AQUA PLASMA

15 kW
TW 300

1 x AQUA PLASMA 
19/50

Pakiet  
PMA – AQUA PLASMA

25 kW
TW 200

1 x AQUA PLASMA 
15/40

Pakiet  
PMA – AQUA PLASMA

25 kW
TW 300

1 x AQUA PLASMA 
19/50

Numer zamów. 28P0081 28P0082 28P0083 28P0084

Klasa efektywności Ogrzewanie A+ A+ A+ A+

Klasa efektywności c.w.u.* A++ A+++ A++ A+++

* Profil obciążenia L

Zakres dostawy

Gazowy kocioł kondensacyjny PMA z wintegrowanym 3-drogowym zaworem przełączającym i wysokosprawną pompą  
•	Regulacja	ogrzewania	Compact	C	• Zestaw	armatury	przyłączeniowej	kotła	dla	obiegu	grzewczego	i	zbiornika	• Kolektory	wakum-rurowe	AQUA	
PLASMA	• Zestaw	łączący	przy	dwóch	kolektorach	• Zbiornik	solar	Aqua	• Dwururowa	stacja	solar	STAqua	II	z	regulacją	solar	SystaSolar	Aqua	II	 
• Zestaw	węży	falistych	z	2	czujnikami	• Zestaw	łuku180°	• Zestaw	podłączenia	zbiornika	wraz	z	zaworami	przepłukująco-napełniającymi	• Automat.	
mieszalnik	ciepłej	wody	• Zestaw	montażowy	kolektora	Plus	• Rozbudowa	zestawu	montażowego	Plus	przy	dwóch	kolektorach	• Zestaw	łączący	
Plus	przy	dwóch	kolektorach	• Czujnik	zbiornika	• Dokumentacja

Wskazówka

Nie objęte zakresem dostawy, lecz wymagane: Przewody solar SPEED lub Rury faliste SPEED

Krótki opis

•	 Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny z systemem solar AquaSolar dla solarnego 
przygotowania ciepłej wody

•	 Do zastosowania w domach jednorodzinnych z nie mieszanym obiegiem grzewczym
•	 Kompletny pakiet ze wszystkimi energetycznie istotnymi komponentami
•	 Dla	najwyższego	pokrycia	ciepłej	wody	i	wyraźnej	oszczędności	gazu

Pakiet PMA – Compact – AQUA PLASMA
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PMA

Pakiet PMA – Zbiornik TW

Kompletny pakiet PMA z regulacją Compact C i zbiornikiem TW

PMA
15 kW

TW 120

PMA
25 kW

TW 120

PMA
15 kW

TW 155

PMA
25 kW

TW 155

PMA
15 kW

TW 200

PMA
25 kW

TW 200

PMA
15 kW

TW 300

PMA
25 kW

TW 300

Numer zamów. 02P0058 02P0059 02P0060 02P0061 02P0062 02P0063 02P0064 02P0065

Klasa efektywności Ogrzew. A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Klasa efektywności c.w.u. B B B B A A A B

Zakres dostawy

Gazowy kocioł kondensacyjny do wyboru 15 lub 25 kW z wintegrowanym 3-drogowym zaworem przełączającym dla przygotowania ciepłej wody 
lub	ogrzewania	• Regulacja	ogrzewania	Compact	C	•  Czujnik	zewnętrzny	i	czujnik	zbiornika	dla	ciepłej	wody	• Wysokosprawna	pompa	z	indeksem	
efektywności	energetycznej	(EEI)	≤	0,23	• Zbiornik	ciepłej	wody	do	wyboru	jako	TW	120	litrów,	155	litrów,	200	litrów	lub	300	litrów		• Zestaw	arma-
tury przyłączeniowej dla obiegu grzewczego i obiegu zbiornika

* Profil obciążenia XL

Krótki opis

•	 Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny w pakiecie ze stojącym zbiornikiem dla 
przygotowania ciepłej wody

•	 Dla zastosowania w domach jedno i dwurodzinnych

Zalety i korzyści

•	 Prosta obsługa wszystkich komponentów
•	 Dzięki pracy w trybie niezależnym od powietrza pomieszczenia, kocioł może być ustawiony w każdym pomieszczeniu
•	 Innowacyjny, przyjazny dla środowiska z niską ceną
•	 Małe wymiary umożliwiają ustawienie w niewielkich pomieszczeniach
•	 Możliwe dozbrojenie systemem AquaSolar dla przygotowania ciepłej wody

Cechy charakterystyczne

•	 Małe zużycie gazu dzięki wysokiemu stopniowi wykorzystania
•	 Do pracy w trybie nie- i zależnym od powietrza pomieszczenia
•	 Komfortowy dzięki w pełni automatycznej pracy
•	 Regulacja ogrzewania Compact C z aplikacją S-Touch dla sieci domowej i opcją sterowania pompą cyrkulacyjną

Wskazówka

Pasujące sprzęgła hydrauliczne zawarte są w rozdziale Osprzęt systemu

Pakiet PMA – Zbiornik TW
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Technologia

PMA

Cechy szczególne kotła

•	 Zachowanie kontroli wewnętrznej poprzez stałą kontrolę delta-T
•	 Wymiennik ciepła z powłoką ceramiczną po stronie spalinowej
•	 Oświetlenie wewnętrzne w kotle po zdjęciu przedniej pokrywy. Dzięki akumulatorowi oświetlenie może pozostać włączone do 15 minut, nawet 

gdy zasilanie jest wyłączone
•	 Fabryczne, wewnętrzne sterowanie ogrzewaniem i ciepłą wodą, z zestawem czujników (czujnik zewnętrzny i TWO) automatyczna kontrola 

palnika może być używana jako sterowanie ogrzewaniem dla niemieszanego obiegu grzewczego i do przygotowania ciepłej wody bez obiegu 
cyrkulacji

•	 Zintegrowane sterowanie ogrzewaniem wraz z gazowym kotłem kondensacyjnym osiąga klasę ErP A, nie posiada czujnika pokojowego i.

Nowe bloki hydrauliczne 
wykonane z mosiądzu

NOWOŚĆ: pompa Grundfos UPM3
wewnętrzne sztywne orurowanie

Wymiennik ciepła 
10 Lat Gwarancji

PMA
Wskazówki planowania PMA
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Specyfikacja ErP

PMA  
10 kW

PMA  
15 kW

PMA  
25 kW

PMA  
35 kW

Kombi 
28 kW

Kocioł kondensacyjny Tak Tak Tak Tak Tak

Minimalna moc cieplna [kW] 10 15 25 35 25

Nominalna moc cieplna, praca przy wysokiej temperaturze 
(80/60°C) P4(7)[kW] 10,4 14,9 24,8 34,5 24,8

Przy 30% nominalnej mocy cieplnej i pracy w niskiej temperaturze 
P1 [kW] 3,5 5,0 8,3 11,6 8,3

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 
ƞs [%] 93 94 94 95 94

Nominalna moc cieplna, praca przy wysokiej temperaturze ƞ4 [%] 89,5 89,5 89,4 89,3 89,4

Przy 30% nominalnej mocy cieplnej i pracy w niskiej temperaturze 
ƞ1 [%] 99,3 99,3 99,2 99,6 99,2

Dodatkowy pobór mocy

Pełne obciążenie elmax [kW] 0,022 0,027 0,037 0,050 0,037

Minimalne obciążenie elmin [kW] 0,018 0,018 0,017 0,018 0,017

W trybie gotowości PSB [kW] 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

Pozostałe dane

Strata ciepła w trybie gotowości Pstby [kW] 0,078 0,078 0,078 0,054 0,078

Zużycie energii podczas zapłonu Pign [kW] - - - - -

Roczne zużycie energii QHE [GJ] 32 46 76 105 76

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB] 36 45 51 53 51

Emisja tlenków azotu NOX [mg/kWh] 24 27 25 41 25

Ciepła woda - parametry

PMA Kombi 28 kW

Kocioł kondensacyjny Tak

Określony profil obciążenia A

Dzienne zużycie energii elektrycznej Qelec [kWh] 0,169

Roczne zużycie energii elektrycznej AEC [kWh] 37

Efektywność energetyczna ogrzewania wody ƞwh [%] 82,4

Dzienne zużycie paliwa Qfuel [kWh] 22,045

Roczne zużycie paliwa AFC [GJ] 17

PMA
Wskazówki planowania PMA

(7) Tryb wysokotemperaturowy odnosi się do Temp. powrotu 60 °C na wejściu do kotła i do temperatury zasilania 80 °C na wyjściu z kotła.
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PMA

Dane techniczne

PMA  
10 kW

PMA  
15 kW

PMA  
25 kW

PMA  
35 kW

Kombi 
28 kW

Oznaczenie CE PIN 0063CR3604

Klasa NOx 6 (EN 15502–1)

Rodzaj podłączenia B23, B23P, B33, C13(X), C33(X), C53(X), C63(X), C93(X),C(10)3(X), C(12)3(X)

Min.-Max. Moc znamion.(1) (Pn), Tryb centralne ogrzew. (80/60 
°C) [kW]

3,0 – 10,4
10,4

3,0 – 14,9
14,9

5,0 – 24,8
24,8

7,1 – 34,8
34,8

5,0 – 24,8
19,9

Min.-Max. Moc znamion.(1) (Pn), Tryb centralne ogrzew. (50/30 
°C) [kW]

3,4 – 11,2
11,2

3,4 – 15,8
15,8

5,6 – 25,5
25,5

7,9 – 35,6
35,6

5,6 – 25,5
20,5

Min.-Max. Moc nominalna(1) (Pn) praca c.w.u. [kW]
- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

5,0 – 27,8
27,8

Min.-Max. Moc obciążeniowa(1)	(Qn),	Tryb	centralne	ogrzew.	(Hi)	
[kW]

3,1 – 10,5
10,5

3,1 – 15,0
15,0

5,2 – 25,0
25,0

7,3 – 34,8
34,8

5,2 – 25,0
20,1

Min.-Max. Moc obciążeniowa(1)	(Qnw),	Tryb	ciepła	woda	(Hi)	[kW]
- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

5,2 – 28,0
28,0

Stopień	sprawn.	centr.	ogrzew.	-	pełne	obciąż.	(Hi)	(80/60	°C)	
(92/42/EEC) [%]

99,3 99,3 99,2 99,1 99,2

Stopień	sprawn.	centr.	ogrzew.	-	pełne	obciąż	(Hi)	(50/30	°C)	
(EN15502) [%]

107,0 105,3 102,0 102,2 102,0

Stopień	spraw.	ogrzew.	-	części.	obciąż.	(Hi)	(Temp.	powrotu	60	
°C) [%]

94,9 94,9 96,1 96,3 96,1

Stopień	spraw.	ogrzew.	-	części.	obciąż.	(Hi)	(92/42/EWG)	(Temp.	
powrotu 30 °C) [%]

110,2 110,2 110,1 110,6 110,1

(1) Nastawa fabryczna

Wskazówki planowania PMA

Dokładne informacje na temat gazu i spalin

PMA  
10 kW

PMA  
15 kW

PMA  
25 kW

PMA  
35 kW

Kombi 
28 kW

Min.-Max.	Ciśnienie	przyłącza	gazu	G20	(H-Gaz)	[mbar] 17 - 25 17 - 25 17 - 25 17 - 25 17 - 25

Min.-Max. Ciśnienie przyłącza gazu G25 (L-Gaz) [mbar] 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30

Min.-Max. Ciśnienie przyłącza gazu G25.1 (S-Gaz) [mbar] 18 - 33 18 - 33 18 - 33 18 - 33 18 - 33

Min.-Max.	Zużycie	gazu	G20	(H-Gaz)	[m3/h] 0,33 – 1,11 0,33 – 1,59 0,55 – 2,65 0,77 – 3,68 0,55 – 2,96

Min.-Max. Zużycie gazu G25 (L-Gaz) [m3/h] 0,38 – 1,29 0,38 – 1,85 0,64 – 3,08 0,90 – 4,28 0,64 – 3,45

Min.-Max. Zużycie gazu G25.1 (S-Gaz) [m3/h] 0,38 – 1,29 0,38 – 1,85 0,64 – 3,08 0,80 – 4,28 0,64 – 3,44

Emisja	NOx	rocznie	G20	(H-Gas)	EN15502:	O2	=	0%	[ppm] 15 17 16 27 16

Min.-Max. Ilość spalin [kg/h] 5,5 – 17,7 5,5 – 25,3 9,2 – 42,1 12,7 – 57,4 9,2 – 47,1

Min.-Max. Temperatura spalin [0C] 30 -55 30 - 59 30 - 74 32 - 79 30 - 80

Maks. wysokość podnoszenia / ciśnienie tłoczenia [Pa] 22 80 120 140 130
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Charakterystyka układu ogrzewania

PMA  
10 kW

PMA  
15 kW

PMA  
25 kW

PMA  
35 kW

Kombi 
28 kW

Pojemność wodna [l] 1,7 1,7 1,7 2,3 1,7

Min. Ciśnienie robocze - wodna [bar] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Max. Ciśnienie robocze - wodna (PMS) [bar] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Max. Temperatura wody [°C] 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

Max. Temperatura robocza [°C] 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Dyspozycyjna wysokość podnoszenia ogrzewanie (ΔT=20K) 
[mbar]

640 585 355 231 355

Straty poprzez obudowę (ΔT 30 °C / ΔT 50 °C) [W] 78/136 78/136 78/136 54/121 78/136

Dane obieg ciepłej wody

PMA Kombi 28 kW

Właściwy przepływ ciepłej wody D  
(60°C) [l/min]

8,2

Właściwy przepływ ciepłej wody D  
(40°C) [l/min]

14,5

Różnica ciśnienia po stronie wody użytkowej [mbar] 329

Wartość graniczna dla przepływu(2) [l/min] 1,5

Pojemność wodna [l] 0,33

Ciśnienie robocze (Pmw) [bar] 8

Minimalny przepływ wody [l/min] 2

Punkty 3

(2) Minimalna ilość wody, która musi wypłynąć z poboru ciepłej wody, aby kocioł został uruchomiony

Dane strona elektryczna

PMA  
10 kW

PMA  
15 kW

PMA  
25 kW

PMA  
35 kW

Kombi 
28 kW

Napięcie zasilania [VAC] 230 230 230 230 230

Max. Zużycie prądu - Pełne obciążenie [W]
62
62

67
67

77
77

93
93

84
68

Max. Zużycie prądu - Częściowe obciążenie [W] 27 27 26 27 26

Max. Zużycie prądu- Standby [W] 4 4 4 4 4

Index ochrony elektrycznej(4) [IP] IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

Bezpieczniki	(CU-GH	)	[A] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

(3) Wartość fabryczna 
(4) Ochrona przed pryskaniem wody; w niektórych warunkach kocioł może być zabudowany w wilgotnych pomieszczeniach np. w łazience.

Pozostałe dane

PMA  
10 kW

PMA  
15 kW

PMA  
25 kW

PMA  
35 kW

Kombi 
28 kW

Ciężar całkowity (pusty) [kg] 31 31 31 33 40

Minimalny ciężar montażowy(5) [kg] 29 29 29 31 38

Max.	Średni	poziom	hałasu(5) [dB (A)] 28 37 43 45 40

(5) Bez obudowy frontowej 
(6) W odległości 1 m od kotła

PMA
Wskazówki planowania PMA
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PMA

Wymiary

Wymiary i przyłącza

AD-0001369-02
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265

132
199

266
331

69
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450
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225

140
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150

255

Przyłącze spalin

Przyłącze powietrza

Rura z zaworu 
bezpieczeństwa
Rura odpływu kondensatu

Przyłącze gazu

Przyłącze zimnej wody

Przyłącze ciepłej wody

Zasilanie Ogrzewanie 
(obieg pierwotny)

Powrót Ogrzewanie 
(obieg pierwotny)

Zasilanie Ogrzewanie 
(obieg wtórny)

Powrót Ogrzewanie 
(obieg wtórny)

Opis

Funkcjonowanie kotła

Moc grzewcza kotła moduluje pomiędzy minimalną i maksymalną wartością na podstawie temperatury zasilania kotła. Kocioł wyposażony jest 
w elektroniczną regulację temperatury, dla zasilania (czujnik kotła) i czujnik powrotu. Temperaturę zasilania możemy ustawić pomiędzy 20 °C a 
90 °C. Kocioł zmniejsza moc, gdy wymagana wartość  temperatury zasilania zostaje osiągnięta. Temperatura, która doprowadza do wyłączenia 
palnika, jest temperaturą wymaganą dla zasilania ogrzewania + 5 °C. Modulująca pompa kotła grzewczego pracuje gdy tylko wystąpi zażądanie 
ogrzewania (ogrzewanie lub ciepła woda).

Modulująca pompa (PWM) regulowana jest na podstawie ΔT. Pompa startuje z 30 % zakresu modulacji. Pompa zapewnia ΔT 20 stopni. Gdy ΔT 
jest zbyt duża, regulacja zapewnia szybszą pracę pompy. Gdy ΔT za mała, pompa pracuje wolniej. Gdy ΔT > 45 K to kocioł zostaje zablokowany 
na 10 minut. Zakres regulacji pompy zależny jest od mocy.

Wskazówki planowania
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PMA

Minimalne odstępy

Minimalne odstępy przy montażu na ścianie

•	 Przy wyborze miejsca montażu kotła, należy zwrócić uwagę na umiejscowienie odprowadzania 
spalin i dopływu powietrza spalania

•	 Zachować minimalne odstępy zgodnie ze schematem
•	 Zamontować kocioł na stabilnej ścianie przenoszącej całkowite obciążenie
•	 Składowanie produktów palnych w pobliżu miejsca zabudowy jest zabronione 
•	 Kocioł montujemy w pomieszczeniu wolnym od mrozu
•	 W pobliżu miejsca zabudowy kotła należy przewidzieć podłączenie napięcia sieciowego z 

uziemieniem oraz odpływ do kanalizacji
•	 Zapewnić wystarczającą wolną przestrzeń przed kotłem, calem możliwości swobodnego 

przeprowadzania prac serwisowych

Minimalne odstępy przy zabudowie w obudowie

•	 Gdy kocioł zabudowany jest w zamkniętej przestrzeni, należy zachować minimalne odstępy 
zgodnie ze schematem i należy zastosować otwarcia przewietrzające

•	 Otwarcia przewietrzające zapobiegają ewentualnemu zbieraniu się gazu oraz nadmiernemu 
ogrzewaniu się obudowy

•	 Przekrój otwarcia S1 i S2 musi wynosić przynajmniej 150 cm²
•	 Należy koniecznie zachować odstęp (1), minimalny wymiar pomiędzy czołowym kantem 

kotła a wewnętrzną ścianą obudowy oraz odstęp (2), boczny minimalny wymiar pomiędzy 
kotłem a obudową

Wskazówki planowania

Wskazówki zabudowy

Odstępy od palnych elementów budowlanych

Ponieważ temperatura powierzchni kotła, przy temperaturze roboczej 80/60 °C, nie przekracza 85 °C nie ma potrzeby utrzymywania odstępów od 
palnych elementów budowlanych.
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PMA
Wskazówki planowania

Hydraulika - Przykład

Schemat hydrauliczny PMA zbiornikiem ciepłej wody TW i 1 niemieszanym obiegiem grzewczym
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Schemat hydrauliczny PMA zbiornikiem TW i 2 mieszanymi obiegami grzewczymi z SystaComfort II
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PMA
Wskazówki planowania

Hydraulika - przykład

Schemat hydrauliczny PMA z Aqua EXPRESSO III i 1 mieszanym obiegiem grzewczym z  SystaComfort II
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Schemat hydrauliczny PMA z PS2Plus i 2 mieszanymi obiegami grzewczymi z SystaComfort II

Mieszacz Mieszacz 2

G
ru

pa
 g

rz
ew

cz
a

z 
m

ie
sz

ac
ze

m

G
ru

pa
 g

rz
ew

cz
a

z 
m

ie
sz

ac
ze

m

PMA



153

Te
ch

ni
ka

 k
on

de
ns

ac
yj

na
Sy

st
em

y 
sp

al
in

y 
/p

ow
ie

tr
ze

KATALOG 2023 / V1.0 / 01/2023

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Dettenhausen. Zmiany techniczne zastrzeżone.

PMA
Wskazówki planowania

Charakterystyka

Wysokość podnoszenia PMA 10, 15, 25 kW (Combi) z wbudowaną pompą kotła
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25 kW

H:	wysokość	podnoszenia	z	pompą,
przy ΔT = 20 K.

Q: natężenie przepływu

Uwaga:

W przypadku PMA do 25 kW, za pomocą wbudowanej pompy 
można osiągnąć maksymalne natężenie przepływu 1,5 m³/h.  
W zależności o wymaganej wysokości podnoszenia i przepływu 
należy sprawdzić konieczność użycia sprzęgła hydraulicznego.

Wysokość podnoszenia 35 kW z wbudowaną pompą kotła

Strata ciśnienia PMA 10 kW bez wbudowanej pompy
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H:	wysokość	podnoszenia	z	pompą,
przy ΔT = 20 K.

Q: natężenie przepływu

Uwaga:

W przypadku PMA 35 kW, za pomocą wbudowanej pompy 
można osiągnąć maksymalne natężenie przepływu 2,0 m³/h.  
W zależności o wymaganej wysokości podnoszenia i przepływu 
należy sprawdzić konieczność użycia sprzęgła hydraulicznego.
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PMA
Wskazówki planowania

Strata ciśnienia PMA 15 kW bez wbudowanej pompy
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Neutralizacja kondensatu

Należy stosować się do obowiązujących przepisów i wytycznych dla danego obszaru i sposobu odprowadzenia kondensatu.

Podłączenie hydrauliczne

Do ogrzewania należy stosować rury z dyfuzją tlenu. W przypadku  instalacji wykonanej za pomocą rur które nie gwarantują braku dyfuzji tlenu, 
układ należy podłączyć z wykorzystaniem separacji systemów. Ogrzewanie podłogowe należy podłączyć do gazowego kotła kondensacyjnego 
za pomocą mieszacza 3-drogowego. Termostat kontaktowy, w celu ograniczenia maksymalnej temperatury, musi być zainstalowany na zasilaniu 
obiegu	ogrzewania	podłogowego.	Zawsze	podłączaj	termostaty	kontaktowe	między	fazą	zacisku	„PHK”	na	płycie	sterownika	SystaComfort	II	a	
pompą obiegu grzewczego

 Maksymalny / Minimalny przepływ

W przypadku układu hydraulicznego bez zbiorników buforowych lub sprzęgieł hydraulicznych należy upewnić się, że natężenie przepływu z 
obwodu	odbiornika	nie	jest	większe	niż	maksymalny	przepływ	kotła.	Maksymalne	natężenia	przepływu	kotłów	można	znaleźć	na	odpowiednich	
schematach. Podczas okresu grzewczego należy zachować minimalny przepływ: około 2,1 l/min z urządzeniem ~ 15 kW i 3,5 l/min z urządzeniem 
~ 25 kW, mocy cieplnej przy różnicy temperatur 20 K.

Doprowadzenie powietrza do spalania

Powietrze do spalania nie może zawierać żadnych stężeń pyłu ani związków halogenowych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zaatakowania 
powierzchni	wymiennika	ciepła.	Związki	halogenowe	w	powietrzu	do	spalania	są	silnie	żrące.	Można	je	znaleźć	w	sprayach,	rozcieńczalnikach,	
środkach odtłuszczających, środkach czyszczących, detergentach i rozpuszczalnikach. Nawiew powietrza do spalania należy zaplanować w taki 
sposób, aby powietrze wywiewane z np. z pralni, suszarni, galwanizerni i zakładu obróbki metali, pralni chemicznej, stacji benzynowej lub lakierni 
nie mogą być zassane.

Uzdatnianie wody (zgodnie z VDI 2035)

Montaż w systemie grzewczym bez wspomagania ogrzewaniem słonecznym

Najważniejszymi czynnikami, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość wody w układzie są: Tlen, wapno, muł (magnetyty) i inne pozostałości 
(w tym minerały). Jakość wody w układzie jest zatem określana przede wszystkim na podstawie zawartości tlenu, kwasowości, twardości, 
przewodności i zawartości chlorków. Oprócz jakości wody w instalacji ważną rolę odgrywa również sam system grzewczy. Więc w przypadku 
stosowania części systemu powodujących dyfuzję tlenu (takich jak niektóre rury ogrzewania podłogowego) tlen stale przedostaje się do wody 
w instalacji, należy temu niezawodnie zapobiegać, ponieważ spowoduje to uszkodzenie kotła lub innych części instalacji. W takich przypadkach 
należy zainstalować separację systemu, aby chronić system. 
 
Paradigma zaleca następujące wartości. 

Systemy według pojemności układu Rodzaj 
wymiennika ciepła Twardość Przewodność pH Żelazo Chlorki Siarczan

Mały system (bez systemu 
solar) < 10 l/kW AlSi-WT 16	°dH do 480 µS/cm

7,5 – 9 < 0,2 ppm < 100 
mg/l

< 50 
mg/l

Normalny system  
np. z zbiornikiem TW < 20 l/kW AlSi-WT & 

Inox-WT 11	°dH do 350 µS/cm

Duży system 
Kombi- lub Zbiornik bufo-
rowy

< 40 l/kW AlSi-WT & 
Inox-WT 7	°dH do 200 µS/cm

Moc powyżej 200 kW > 40 l/kW AlSi-WT 0,3	°dH do 10 µS/cm

Analizy wody pitnej dla danego obszaru można uzyskać od odpowiedzialnych przedsiębiorstw dostarczających wodę. Należy przestrzegać 
podanych wartości granicznych, aby zapobiec długotrwałej korozji innych części systemu, takich jak grzejniki, rury, zawory itp.

Instalacja z systemem AquaSolar

Wymagania opisano TH-1985 Jakość wody w Aqua Systemach.

PMA
Wskazówki planowania
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PMA

HySk_MIII(SW)LPTwAMk2_v1_0
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Solo kocioł PMA 
ze sterowaniem 
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X X
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Zur Verhinderung / Behebung von starken
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sich zusätzlich der Einbau des Artikels 02-6606
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Wybór regulacji dla PMA
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1. Wybrać hydraulikę 2. Wybierz kocioł Osprzęt

X = Wymagane
O = Opcjonalnie

z ULV
z Pompą z Pompą
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PMA Kombi PMA 
z wewnętrznym ULV

PMA 
solo / zewnętrznym ULV

28 kW 10 kW 15 kW 25 kW 10 kW 15 kW 25 kW 35 kW 2 %

22-2607 22-2601 22-2603 22-2605 22-2600 22-2602 22-2604 22-2606 22-2629 09-7651 09-7609 09-7610 02-6621

X X

X O

X X

X X

X O

X O

X X

X O

X O

X

X

X O

X O

X

X

X O

X O

X

X

Solo kocioł PMA 
ze sterowaniem 
zewnętrznym 0-10 V

X X

PMA
Wybór regulacji dla PMA
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ModuVario NT

Pakiet ModuVario NT – poniżej zbiornik systemowy

•	 Kompaktowe centralna jednostka grzewcza w pakiecie składającym się z gazowego kotła 
kondensacyjnego ze zbiornikiem systemowym na dole (kocioł na górze – zbiornik na dole!) 
oraz regulacji

•	 Nadaje się do domu jedno, dwurodzinnego lub mieszkania

ModuVario NT dla niemieszanego obiegu grzewczego

•	 Kompaktowy stojący gazowy kocioł kondensacyjny i regulacja systemowa dla niemieszanego 
obiegu grzewczego

•	 Nadaje się do domu jedno, dwurodzinnego lub mieszkania

ModuVario NT

•	 Kompaktowe urządzenie składające się z gazowego kotła kondensacyjnego i zasobnika do 
domu jedno, dwurodzinnego lub mieszkania

•	 Z aluminiowo-krzemowym wymiennikiem ciepła dla dużej głębokości modulacji dla długich 
czasów pracy i niskiej emisji

•	 Moce znamionowe 15 kW i 25 kW z głębokością modulacji do 1:5
•	 Opcjonalnie z SystaCompact II dla niemieszanego obiegu grzewczego, Systa-Comfort II (w 

zewnętrznej w obudowie ściennej) dla jednego lub dwóch mieszanych obiegów grzewczych
•	 Proste ustawienie i montaż dzięki dwuczęściowemu układowi

ModuVario NT dla mieszanych obiegów grzewczych

•	 Kompaktowy stojący gazowy kocioł kondensacyjny i regulacja systemowa dla mieszanych 
obiegów grzewczych

•	 Nadaje się do domu jedno, dwurodzinnego lub mieszkania

Osprzęt dla ModuVario NT

Osprzęt do ModuVario NT, taki jak dla zbiorniki poniżej lub zbiorniki z boku, a także zestaw 
przyłączeniowy lub zestaw rur.

Wskazówki planowania dla ModuVario NT

•	 Wymiary
•	 Elementy kotła
•	 Charakterystyki techniczne
•	 Schematy hydrauliczne
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ModuVario NT

ModuVario NT

ModuVario NT – Gazowa kondensacyjna centrala grzewcza

Krótki opis

•	 Bardzo kompaktowa jednostka składająca się z gazowego kotła kondensacyjnego na bazie 
Modula NT i zamiennie zbiornika c.w.u. 160L lub zbiornika warstwowego SI 100L

•	 Gazowy kocioł kondensacyjny z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym, wentylator powietrza 
spalania z regulowanymi obrotami, zawór gazowy kombi z elektronicznym zapłonem i kontrolą 
płomienia, mikroprocesorowo sterowana płytka palnika z wyświetlaczem LCD jak również 
elektronicznie regulowana wysokosprawna pompa.

•	 Sterowanie temperatur i kontrola za pomocą czujników, wraz z 3-drogowym zaworem 
przełączającym do pracy w trybie przygotowania ciepłej wody, naczynie wzbiorcze przeponowe 
wody grzewczej 18 litrów, zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik.

•	 Emaliowany zbiornik ciepłej wody zaizolowany pianką PUR, ochrona zbiornika anodą prądową, 
wraz z zaworem spustowym i czujnikiem zbiornika.

•	 Podstawa o wymiarach 600 x 760 mm, może być umieszczona bezpośrednio przy ścianie

Zalety i korzyści

•	 Dzięki mocy kotła w zakresie 3 do 25 kW, zbiornikom ciepłej wody 100 litrów i 160 litrów oraz różnym możliwością ustawienia, centrala grzewcza 
poprzez indywidualne dopasowanie jest w stanie zaspokoić różne wymagania użytkownika

•	 Możliwość zastosowania również jako kocioł stojący
•	 Możliwość podłączenia od góry lub z boku pozwala na dowolne ustawienie i zapewnia łatwość instalowania
•	 Wintegrowane zabezpieczenie powrotnego strumienia spalin
•	 Bardzo przyjazny w obsłudze, tzn. prawie nie wymagane żadne narzędzia

Cechy charakterystyczne

•	 Duży zakres modulacji 20 – 100 %
•	 Do pracy w trybie niezależnym lub zależnym od powietrza spalania z pomieszczenia
•	 Możliwość zastosowania dla gazu ziemnego, propanu technicznego, biogazu przy uwzględnieniu założeń technicznych
•	 Wysoki nominalny stopień wykorzystania 108,5 %
•	 Dzięki nowoczesnemu wymiennikowi ciepła osiągane są ultra szybkie czasy reakcji
•	 Szeroka analiza zakłóceń poprzez Display LCD
•	 Gazowy kocioł kondensacyjny wraz ze zbiornikiem ustawionym pod kotłem lub z boku nadaje się do zastosowania w domu jedno- lub dwu-

rodzinnym lub mieszkaniu
•	 Wskazanie ciśnienia wody - cyfrowe
•	 Aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła z jednego odlewu
•	 Mała ilość części tzn. niski koszt części zamiennych, niewielki nakład serwisowy

Dane techniczne

ModuVario NT 15 kW ModuVario NT 25 kW

EG-Produkt-ID-Numer. CE-0085CM0178

Klasa NOx 5 (EN 15502-1, EN 15502-2-1)

Rodzaj podłączenia (system spalinowy) B23P, B33, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x

Min.-Max. Zakres mocy (Pn)
Tryb ogrzewania (80/60 °C) [kW]

3,0 - 14,9 5,0 - 24,8

Min.-Max. Zakres mocy (Pn)
Tryb ogrzewania (50/30 °C) [kW]

3,4 - 15,8 5,6 - 25,5

Min.-Max. Zakres mocy (Pn), Tryb ogrzewania (40/30 °C) [kW] 3,4 - 16,0 5,6 - 25,9

Min.-Max.	Obciążenie	cieplne	(Qn),	Tryb	ogrzewania	(Hi) 3,1 - 15,0 5,2 - 25,0

Min.-Max.	Obciążenie	cieplne	(Qnw),	Tryb	ciepłej	wody	(Hi)	[kW] 3,1 - 15,0 5,2 - 29,3

Stopień	spraw.	ogrzew.	-	pełne	obciąż.	(Hi)	(80/60	°C)	[%] 99,3 99,2

Stopień	spraw.	ogrzew.	-	pełne	obciąż.	(Hi)	(50/30	°C)	[%] 105,3 102,0

Stopień	spraw.	ogrzew.	-	części.	obciąż.	(Hi)	(Temp.	powrotu	60°C)	[%] 94,9 96,1

Stopień spraw. ogrzew. - części. obciąż.  (EN 92/42) (Temp. powrotu 30°C) [%] 110,2 110,1
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ModuVario NT

ModuVario NT

Dane rodzaju gazu i wartości spalinowe

ModuVario NT 15 kW ModuVario NT 25 kW

Min.-Max.	Zużycie	gazu	-	Gaz	ziemny	H	(G20)	[m3/h] 0,3 - 1,59 0,55 - 3,10

Min.-Max. Masa strumienia spalin [kg/h] 5,3 - 5,2 8,9 - 49,3

Min.-Max. Temperatura spalin [°C] 30 - 65 30 - 80

Maksymalne ciśnienie podnoszenia [Pa] 80 130

Charakterystyka układu ogrzewania

ModuVario NT 15 kW ModuVario NT 25 kW

Pojemność wodna  
(Bez naczynia wzbiorczego) [Litry]

1,9 1,9

Min.-Max. Ciśnienie robocze - wodna [kPa (bar(MPa))] 80 (0,8) 80 (0,8)

Min.-Max. Ciśnienie robocze - wodna (PMS) [kPa (bar(MPa))] 300 (3,0) 300 (3,0)

Min.-Max. Temperatura wody [°C] 110 110

Min.-Max. Temperatura robocza [°C] 90 90

Dalsza specyfikacja

ModuVario NT 15 kW ModuVario NT 25 kW

Ciężar (pusty) [gg] 56 59

Parametry techniczne

ModuVario NT 15 kW ModuVario NT 25 kW

Kocioł kondensacyjny TAK TAK

Cieplna moc znamion. [kW] 15 25

Cieplna moc znamion. i tryb wysokotemperaturowy(1) P4 [kW] 14,9 24,8

30% Cieplna moc znamion. i tryb niskotemperaturowy(2) P1 [kW] 5,0 8,3

Uwarunkowana porą roku efektywność energetyczna ogrzew. pomieszczeń ƞs [%] 94 94

Cieplna moc znamion. i tryb wysokotemperaturowy(1) ƞ4 [%] 89,5 89,4

30% Cieplna moc znamion. i tryb niskotemperaturowy 2) ƞ1 [%] 99,3 99,2

Zużycie prądu pomocniczego

Przy pełnym obciążeniu elmax [kW] 0,031 0,045

Przy częściowym obciążeniu elmin [kW] 0,021 0,019

Standby PSB [kW] 0,004 0,004

Dalsza specyfikacja

Strata ciepła w stanie gotowości Pstby [kW] 0,078 0,078

Zużycie energii płomienia zapłonowego Pign [kW] - -

Roczne zużycie energii QHE [GJ] 46 77

Stopień hałasu w pomieszcz. wewn. 46 51

Emisja tlenku azotu 30 34

Wytyczne ekologii

Produkt ten jest zgodny z europejskimi wytycznymi 2009/125/EG dla ekologii produktów zużywających energię.

(1) Tryb wysokotemperaturowy odnosi się do Temp. powrotu 60 °C na wejściu do kotła i do temperatury zasilania 80 °C na wyjściu z kotła.
(2) Tryb niskotemperaturowy oznacza Temp. powrotu (na wejściu do kotła) dla kotła kondensacyjnego 30 °C, dla kotła niskotemperaturowego 37 
°C i dla innych urządzeń grzewczych 50 °
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ModuVario NT

ModuVario NT

Dane techniczne

Zbiornik warstwowy c.w.u.  
dla ModuVario NT

100 litrów

Zbiornik ciepłej wody użytkowej  
dla ModuVario NT

160 litrów

Ciężar zbiornika [kg] 55 85

Ciśnienie, max. [bar] 10 10

Temperatura robocza, max. [°C] 95 95

Pojemność zbiornika [l] 100 160

Pojemność zbiornika wraz z wymiennik. ciepła [l] 101 167

Straty stałe gotowości [W] 62 80

Pojemnik ciepłej wody

Zbiornik warstwowy c.w.u.  
dla ModuVario NT

100 litrów

Zbiornik ciepłej wody użytkowej  
dla ModuVario NT

160 litrów

Ciśnienie, max. [bar] 3 3

Temperatura robocza, max.[°C] 95 95

Powierzchnia całkowita wymiennika ciepła m²] 1,1

Pojemność wymiennika ciepła [l] 7,3

Osiągi

Zbiornik warstwowy c.w.u.  
dla ModuVario NT

100 litrów

Zbiornik ciepłej wody użytkowej  
dla ModuVario NT

160 litrów

Osiągi 15 kW 65 °C temp. zbiornika
Ilość poboru / Wielkość poboru / Liczba NL

370 l/h / 21 l/min / 1,7 370 l/h / 20 l/min / 2,1

Osiągi 25 kW 65 °C temp. zbiornika
Ilość poboru / Wielkość poboru / Liczba NL

690l/h / 25,5l/min / 2,6 590l/h / 24l/min / 2,2

Dane osiągów dotyczą następujących warunków:
Temperatura poboru 45 °C, Temperatura zimnej wody 10 °C, Moc kotła 15 kW, Modulujący gazowy kocioł kondensacyjny. Przy systemach solar 
obowiązują dane dla częściowo naładowanego zbiornika.

Wymiary

Zbiornik warstwowy c.w.u.  
dla ModuVario NT

100 litrów

Zbiornik ciepłej wody użytkowej  
dla ModuVario NT

160 litrów

Wymiary	(wys.	x	szer. x	głęb.)	[mm] 615 / 600 / 723 890 / 600 / 723
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Oznaczenie artykułu
Ustawiony  u 
dołu zbiornik  

100 l

Ustawiony  u 
dołu zbiornik  

160 l

Ustawiony  
obok zbiornik  

160 l
Obcy zbiornik Sam kocioł

Numer 
zamów.

ModuVario NT 15  
SystaCompact II • • • • • 22-1970

ModuVario NT 25  
SystaCompact II • • • • • 22-1971

ModuVario NT 15  
SystaComfort II 2 OG • • • • • 22-1975

ModuVario NT 25  
SystaComfort II 2 OG • • • • • 22-1977

Zb
io

rn
ik

ModuVario NT -  
Zbiornik warstwowy 100 l x – – – – 22-1943

ModuVario NT -  
Zbiornik wody pitnej 160 l – x x – – 22-1944

Ze
st

aw
 p

od
łą

cz
en

ia
 z

bi
or

ni
ka

Zestaw połączeniowy  
ModuVario NT -  
Zbiornik 100 l

x – – – – 22-1950

Zestaw połączeniowy 
ModuVario NT - Zbiornik 
160 l – ustawiony u dołu

– x – – – 22-1949

Zestaw połączeniowy  
ModuVario NT i obcy 
zbiornik 

– – – x – 22-1951

Zestaw połączeniowy 
ModuVario NT - Zbiornik 
160 l – ustawiony z boku

– – x – – 22-1952

Za
st

aw
 o

ru
ro

w
an

ia

Zestaw orurowania góra • • – – – 22-1956

Zestaw orurowania lewo • • – – – 22-1957

Zestaw orurowania prawo • • – – – 22-1958

Zestaw orurowania solo – – x x x 22-1959

• Wybór
x Wymóg

° Opcjonalnie
– Nie jest możliwe

KWWW

100 l

WW KW

160 l160 l

KWWW

SystaCompact II:
max. 1 nie mieszany obieg grzewczy
SystaComfort II:  
do 1-go nie mieszanego i 2 miesz. ob. grzew.

Schematy hydrauliczne i okablowania, przykłady 
zastosowania - patrz Wskazówki techniczne

Pasujący osprzęt

ModuVario NT
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Oznaczenie artykułu
Ustawiony  u 
dołu zbiornik  

100 l

Ustawiony  u 
dołu zbiornik  

160 l

Ustawiony  
obok zbiornik  

160 l
Obcy zbiornik Sam kocioł

Numer 
zamów.

O
sp

rz
ęt

Zestaw cyrkulacji  
ModuVario NT  
Zbiornik 100 l ° – – – – 22-1965

Zestaw cyrkulacji  
ModuVario NT  
Zbiornik 160 l

– ° ° – – 22-1966

Sterowanie pompy cyrku-
lacyjnej z SystaCompact II 
i SystaComfort II ° ° ° ° – 09-7316

Naczynie wzbiorcze dla 
wody pitnej 12 litrów ° ° ° ° – 22-1964

Czujnik zbiornika dla 
zbiornika obcego – – – x – 22-0892

Adapter spalinowy 
80/125 ° ° ° ° ° 02-6631

Panel obsługi do montażu 
na ścianie SystaComfort II ° ° ° ° ° 09-7659

Panel obsługi do montażu 
na ścianie SystaComfort II ° ° ° ° ° 09-7660

Panel obsługi do montażu 
na ścianie SystaCompact 
II i SystaComfort II ° ° ° ° ° 09-7359

• Wybór
x Wymóg

° Opcjonalnie
– Nie jest możliwe

KWWW

100 l

WW KW

160 l160 l

KWWW

SystaCompact II:
max. 1 nie mieszany obieg grzewczy
SystaComfort II:  
do 1-go nie mieszanego i 2 miesz. ob. grzew.

Schematy hydrauliczne i okablowania, przykłady 
zastosowania - patrz Wskazówki techniczne

Pasujący osprzęt

ModuVario NT
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Pakiet ModuVario NT - zbiornik zespolony poniżej

Krótki opis

•	 Kompaktowa gazowa kondensacyjna centrala grzewcza w pakiecie składająca się ze stojącego 
gazowego kotła kondensacyjnego wraz z systemem zbiornika (zbiornik pod kotłem)

•	 Do zabudowy w domach jedno- i dwurodzinnych, w których nie jest możliwe zastosowanie 
termiki solar 

Zalety i korzyści

•	 Gazowa kondensacyjna centrala grzewcza może być umieszczona bezpośrednio w obszarze mieszkalnym
•	 Elastyczne zastosowanie dzięki różnej mocy kotła, wielkości zbiornika oraz wyboru ustawienia
•	 Ładna biała obudowa

Cechy charakterystyczne

•	 Wysokie bezpieczeństwo pracy i długa żywotność dzięki odpornemu  wymiennikowi ciepła z odlewu aluminiowo-krzemowego z 10 letnią 
gwarancją

•	 Koncentryczne przyłącze spalinowe D60/100 dla pracy w trybie niezależnym lub zależnym od powietrza pomieszczenia
•	 SystaComfort II może być prowadzona wg. temp. pomieszczenia lub pogodowo, regulować do dwóch mieszanych obiegów grzewczych, 

maksymalnie jedno przygotowanie ciepłej wody i sterować pompą cyrkulacyjną
•	 SystaCompact II może być prowadzona pogodowo, regulować jeden nie mieszany obieg grzewczy, maksymalnie jedno przygotowanie ciepłej 

wody i sterować pompą cyrkulacyjną
•	 Mała emisja substancji szkodliwych dzięki modulującej pracy regulacji mieszanki gazowo-powietrznej
•	 Ochrona zbiornika anodą prądową
•	 Kompletnie zmontowana jednostka z izolacją z piany PUR
•	 100 litrowy zbiornik warstwowy, pomimo małej wielkości zbiornika umożliwia wysoki komfort ciepłej wody i cechuje się osiągami takimi jak 

większy zbiornik konwencjonalny

ModuVario NT 15 kW dla jednego nie mieszanego obiegu grzewczego

Pakiet ModuVario NT
15 kW

SystaCompact II
100 l Zbiornik warstwowy emaliowany 

Pakiet ModuVario NT
15 kW

SystaCompact II
160 l Zbiornik ciepłej wody emaliowany

Numer zamów. 02P1331 02P1333

Klasa efektywności Ogrzewanie A A

Klasa efektywności c.w.* A A

ModuVario NT 25 kW dla jednego nie mieszanego obiegu grzewczego

Pakiet ModuVario NT
25 kW

SystaCompact II
100 l Zbiornik warstwowy emaliowany

Pakiet ModuVario NT
25 kW

SystaCompact II
160 l Zbiornik ciepłej wody emaliowany

Numer zamów. 02P1332 02P1334

Klasa efektywności Ogrzewanie A+ A+

Klasa efektywności c.w.* A A

* Profil obciążenia XL

ModuVario NT
Pakiet ModuVario NT - zbiornik zespolony poniżej
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ModuVario NT 15 kW dla 2 mieszanych obiegów grzewczych

Pakiet ModuVario NT
15 kW

SystaComfort II
100 l Zbiornik warstwowy emaliowany

Pakiet ModuVario NT
15 kW

SystaComfort II
160 l Zbiornik ciepłej wody emaliowany

Numer zamów. 02P1335 02P1337

Klasa efektywności Ogrzewanie A A

Klasa efektywności c.w.* A A

ModuVario NT 25 kW dla 2 mieszanych obiegów grzewczych

Pakiet ModuVario NT
25 kW

SystaComfort II
100 l Zbiornik warstwowy emaliowany

Pakiet ModuVario NT
25 kW

SystaComfort II
160 l Zbiornik ciepłej wody emaliowany

Numer zamów. 02P1336 02P1338

Klasa efektywności Ogrzewanie A+ A+

Klasa efektywności c.w.* A A

Zakres dostawy

Gazowy	kocioł	kondensacyjny	z	zaworem	3-drogowym	• Wysokosprawna	pompa	z	indeksem	efektywności	energetycznej	(EEI)	≤	0,23	• Naczynie	
wzbiorcze	 18	 litrów	 wbudowane	 •  Do	 wyboru	 regulacja	 ogrzewania	 SystaCompact	 II	 z	 wbudowanym	 czujnikiem	 temp.	 pomieszczenia	 z	
zabudowanym	na	 stałe	w	gazowej	 kondensacyjnej	 centrali	 grzewczej	 panelu	obsługi	 •  Lub	 regulacja	ogrzewania	 SystaComfort	 II	w	obudowie	
naściennej	i	panelem	obsługi	• Czujnik	temperatury	zewnętrznej	• Do	wyboru	zbiornik	warstwowy	100	litrów	lub	zbiornik	ciepłej	wody	160	litrów	
• Kabel	anody	prądowej	• Czujnik	zbiornika	• Dodatkowo	przy	100	litrowym	zbiorniku	warstwowym	czujnik	ciepłej	wody	z	kablem	i	kryzą	dławiącą	
(ogranicznik przepływu)

Uwaga: Zestawy rur i akcesoria nie wchodzą w skład zestawu. Prosimy również zamawiać akcesoria do ModuVario NT na odpowiednich stronach!

Wskazówka

•	 Prosimy przed zamówieniem pakietu wyjaśnić z dostawcą wody, czy materiał miedziany może być zastosowany do instalacji wody pitnej
•	 Opcjonalnie konieczne są dalsze artykuły, przedstawione w Osprzęcie dla ModuVario NT (patrz również Tabela doboru)
•	 Klasa A+ dla ogrzewania tylko w kombinacji pogodowo prowadzonej regulacji z wpływem pomieszczenia
•	 100 litrowy zbiornik warstwowy może być ustawiony tylko u dołu
•	 160itrowy zbiornik ciepłej wody może być ustawiony u dołu lub z boku

* Profil obciążenia XL

ModuVario NT
Pakiet ModuVario NT - zbiornik zespolony poniżej
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ModuVario NT dla obiegu grzewczego nie mieszanego

Krótki opis

•	 Stojący gazowy kocioł kondensacyjny z wybranym systemem zbiornika stanowiący 
kompaktową jednostkę

•	 Z regulacją ogrzewania SystaCompact II dla jednego nie mieszanego obiegu grzewczego i 
zbiornika ciepłej wody z wewnętrznym wymiennikiem ciepła

Zalety i korzyści

•	 Gazowa kondensacyjna centrala grzewcza może być umieszczona bezpośrednio w obszarze mieszkalnym
•	 Elastyczne zastosowanie dzięki różnej mocy kotła, wielkości zbiornika oraz wyboru ustawienia

Cechy charakterystyczne

•	 Wysokie bezpieczeństwo pracy i długa żywotność dzięki odpornemu  wymiennikowi ciepła z odlewu aluminiowo-krzemowego z 10 letnią 
gwarancją

•	 Koncentryczne przyłącze spalinowe D60/100
•	 Do pracy w trybie nie- lub zależnym od powietrza pomieszczenia
•	 Regulacja ogrzewania SystaCompact II prowadzona jest pogodowo i rozbudowywalna o funkcję sterowania pompy cyrkulacyjnej
•	 Mała emisja substancji szkodliwych dzięki modulującej pracy regulacji mieszanki gazowo-powietrznej

ModuVario NT z wintegrowaną regulacją ogrzewania SystaCompact II i wysokosprawną pompą

ModuVario NT
15 kW

SystaCompact II

ModuVario NT
25 kW

SystaCompact II

Numer zamów. 22-1970 22-1971

Klasa efektywności Ogrzewanie A A+

Zakres dostawy

Gazowy	kocioł	kondensacyjny	• Wysokosprawna	pompa	z	indeksem	efektywności	energetycznej	(EEI)	≤	0,23	• Wintegrowany	3-drogowy	zawór	
przełączający	• Naczynie	wzbiorcze18	litrów	• Regulacja	ogrzewania	SystaCompact	II	• Czujniki	temperatury

Wskazówka

•	 Przy zastosowaniu SystaCompact II, w razie potrzeby można zamówić dodatkowy panel obsługi jako regulator temp. pomieszczenia (09-7424)
•	 Regulacja ogrzewania SystaCompact II prowadzona jest pogodowo i może być kombinowana z rozbudową (09-7316 ) sterowania pompy 

cyrkulacyjnej, do sterowania zabudowanej przy wykonywaniu instalacji pompy cyrkulacyjnej (również wysokosprawnej pompy)
•	 Wintegrowany panel obsługi SystaCompact II nie może być zastosowany jako regulator temperatury pomieszczenia
•	 Odpowiedni zestaw orurowania do podłączenia ModuVario NT, zestaw podłączeniowy dla obiegu grzewczego mieszanego lub nie mieszanego 

jak i też zestaw cyrkulacyjny znajdują się na stronach z osprzętem dla ModuVario NT
•	 Pomoc przy konfigurowaniu zawarta jest w tabeli doboru

ModuVario NT
ModuVario NT dla obiegu grzewczego nie mieszanego
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ModuVario NT dla mieszanych obiegów grzewczych

Krótki opis

•	 Stojący gazowy kocioł kondensacyjny z wybranym systemem zbiornika stanowiący 
kompaktową jednostkę

•	 Elastyczne zastosowanie dzięki różnej mocy kotła, wielkości zbiornika oraz wyboru ustawienia
•	 Komfortowa regulacja ogrzewania SystaComfort II dla do dwóch mieszanych obiegów 

grzewczych lub jednego nie mieszanego i jednego mieszanego obiegu grzewczego prowadzona 
pogodowo

Cechy charakterystyczne

•	 Wysokie bezpieczeństwo pracy i długa żywotność dzięki odpornemu  wymiennikowi ciepła z odlewu aluminiowo-krzemowego z 10 letnią 
gwarancją

•	 Mała emisja substancji szkodliwych dzięki modulującej pracy regulacji mieszanki gazowo-powietrznej
•	 Regulacja ogrzewania SystaComfort II prowadzona jest pogodowo lub według temp. pomieszczenia, posiada ona wintegrowaną funkcję do 

sterowania pompy cyrkulacyjnej

2 mieszane obiegi grzewcze

ModuVario NT
15 kW

ModuVario NT
25 kW

Numer zamów. 22-1975 22-1977

Klasa efektywności Ogrzewanie A A+

Zakres dostawy

Gazowy	kocioł	kondensacyjny	• Wysokosprawna	pompa	z	 indeksem	efektywności	energetycznej	 (EEI)	≤	0,23	• 3-drogowy	zawór	przełączający	
• Naczynie	wzbiorcze18	litrów	• Regulacja	ogrzewania	SystaComfort	II	• Czujniki	temperatury

Wskazówka

•	 Panel obsługi SystaComfort II może być zastosowany jako regulator temp. pomieszczenia
•	 Odpowiedni zastaw orurowania do podłączenia ModuVario NT, jak i też zestaw cyrkulacyjny zawierają strony z osprzętem dla ModuVario NT
•	 Dla dodatkowej rozbudowy o obieg grzewczy, na stronach z osprzętem dla ModuVario NT, znajdują się odpowiednie przyłącza
•	 Pomoc przy konfigurowaniu zawarta jest w tabeli doboru

ModuVario NT
ModuVario NT dla mieszanych obiegów grzewczych
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Osprzęt

ModuVario NT, 100 litrowy zbiornik warstwowy

Emaliowany	zbiornik	ciepłej	wody,	kompletnie	zmontowany	i	gotowy	do	podłączenia,	z	izolacją	piankową	PUR	• 100	
litrowy zbiornik warstwowy pomimo małej pojemności osiąga wysoki komfort ciepłej wody i jest przez to tak samo 
„mocny“	 jak	 konwencjonalny	 zbiornik	 ciepłej	wody	 •  Zbiornik	warstwowy	może	 być	 ustawiony	 tylko	 pod	 spodem	
• Zbiornik	z	anodą	prądową	• Orurowanie	strony	wody	pitnej	z	rur	miedzianych
Zakres dostawy: 100	l	zbiornik	warstwowy	emaliowany	• Anoda	prądowa	• Kurek	spustowy	• Czujnik	zbiornika

Zbiornik warstwowy
dla ModuVario NT

100 litrów

Numer zamów. 22-1943

Klasa efektywności C

Wskazówka: Przed zamówieniem zbiornika, należy wyjaśnić z dostawcą wody czy materiał miedziany może być 
zastosowany w instalacji wody pitnej.

ModuVario NT, 160 litrowy zbiornik wody pitnej

Emaliowany	zbiornik	ciepłej	wody,	kompletnie	zmontowany	i	gotowy	do	podłączenia,	z	izolacją	piankową	PUR	• 160	
litrowy	zbiornik	wody	pitnej	może	być	ustawiony	pod	spodem	lub	po	dowolnej	stronie	• Zbiornik	z	anodą	prądową	
• Orurowanie	strony	wody	pitnej	z	rur	miedzianych
Zakres dostawy: 160	l	zbiornik	wody	pitnej	emaliowany	• Anoda	prądowa	• Kurek	spustowy	• Czujnik	zbiornika

Zbiornik wody pitnej
dla ModuVario NT

160 litrów

Numer zamów. 22-1944

Klasa efektywności C

Wskazówka: Przed zamówieniem zbiornika, należy wyjaśnić z dostawcą wody czy materiał miedziany może być 
zastosowany	 w	 instalacji	 wody	 pitnej	 •  Przykrycie	 dla	 zbiornika	 tylko	 jako	 artykuł	 22-1952	 Zestaw	 połączeniowy	
ModuVario NT i zbiornik ciepłej wody 160 litrów z boku

Adapter spalinowy 80/125 dla ModuVario NT

Koncentryczny Adapter spalinowy 80/125

Numer zamów. 02-6631

Płyta spaliny/powietrze 80-80

Ekscentryczna	 płyta	 spaliny/powietrze	 •  Lewy	 króciec	 dla	 oddzielnej,	 dyfuzyjnie	 szczelnej,	 izolowanej	 cieplnie	 rury	
doprowadzającej dla pracy w trybie niezależnym od powietrza pomieszczenia

Numer zamów. 02-6632

ModuVario NT
Osprzęt dla ModuVario NT
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Osprzęt

Zestaw połączeniowy - ModuVario NT i zbiornik obcy

Orurowanie Cu do zewnętrznego połączenia pomiędzy kotłem 15 kW, 25 kW i istniejącym zbiornikiem

Numer zamów. 22-1951

Zestaw połączeniowy - ModuVario NT i zbiornik ciepłej wody 160 litrów z boku

Orurowanie do zewnętrznego połączenia pomiędzy stojącym kotłem 15 kW, 25 kW i stojącym z boku zbiornikiem 160 
litrów
Zakres dostawy: Zestaw	orurowania	• Przykrycie	zbiornika

Numer zamów. 22-1952

Wskazówka: Dodatkowo wymagany: 1 x czujnik zbiornika 22-0892

Zestaw orurowania góra

Dla	podłączenia	ogrzewania,	gazu	i	wody	do	ModuVario	NT	od	góry	• Kompletny	zestaw	z	zaizolowanym	orurowaniem	
i odcięciami
Zakres dostawy: Orurowanie	zasilania,	powrotu,	gazu	i	wody	• Zabezpieczenie	dla	ciepłej	wody	• Zawory	odcinające	
i kurek spustowy

Numer zamów. 22-1956

Zestaw orurowania lewo

Dla	podłączenia	ogrzewania,	gazu	i	wody	do	ModuVario	NT	z	lewej	• Kompletny	zestaw	z	zaizolowanym	orurowaniem	
i odcięciami
Zakres dostawy: Orurowanie	zasilania,	powrotu,	gazu	i	wody	• Zabezpieczenie	dla	ciepłej	wody	• Zawory	odcinające	
i kurek spustowy

Numer zamów. 22-1957

Zestaw połączeniowy - ModuVario NT i zbiornik ciepłej wody 160 litrów

Orurowanie Cu do wewnętrznego połączenia pomiędzy kotłem 15 kW, 25 kW i zbiornikiem wody pitnej 160 litrów

Numer zamów. 22-1949

Zestaw połączeniowy - ModuVario NT i zbiornik ciepłej wody 100 litrów

Orurowanie Cu do wewnętrznego połączenia pomiędzy kotłem 15 kW, 25 kW i zbiornikiem warstwowym 100 litrów

Numer zamów. 22-1950

ModuVario NT
Osprzęt dla ModuVario NT
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Zestaw orurowania prawo

Dla	podłączenia	ogrzewania,	gazu	i	wody	do	ModuVario	NT	z	prawej	• Kompletny	zestaw	z	zaizolowanym	orurowaniem	
i odcięciami
Zakres dostawy: Orurowanie	zasilania,	powrotu,	gazu	i	wody	• Zabezpieczenie	dla	ciepłej	wody	• Zawory	odcinające	
i kurek spustowy

Numer zamów. 22-1958

Zestaw orurowania solo

Dla	podłączenia	ogrzewania	 i	gazu	do	ModuVario	NT	od	góry	• Kompletny	 zestaw	z	 zaizolowanym	orurowaniem	 i	
odcięciami
Zakres dostawy: Orurowanie	zasilania,	powrotu,	gazu	• Zawory	odcinające

Numer zamów. 22-1959

Osprzęt

Czujnik zbiornika ModuVarioNT dla zbiornika obcego

Numer zamów. 22-0892

Zakres dostawy: Czujnik	zbiornika	dla	obcego	zbiornika	c.w.u.,	Kabel	5	m	z	wtyczką	• Sprężyny	zaciskowe	• TAS	
wtyczka z funkcją ochrony do dezaktywacji płytki anody SCU-S 191 z ochroną anodą tytanową

Zestaw cyrkulacji dla ModuVario NT (160 litrów)

Orurowanie dla połączenia do instalacji cyrkulacyjnej, do wyprowadzenia na miejscu zabudowy z tyłu zbiornika do góry 
lub	w	bok	• Gwint	3/4“	płaskie	uszczelnienie

ModuVario NT
160 litrów

Numer zamów. 22-1966

Wskazówka: Orurowanie od podłączenia zbiornika wykonujemy na miejscu zabudowy.

Zestaw cyrkulacji dla ModuVario NT (100 litrów)

Orurowanie dla połączenia do instalacji cyrkulacyjnej, do wyprowadzenia na miejscu zabudowy z tyłu zbiornika do góry 
lub w bok

ModuVario NT
100 litrów

Numer zamów. 22-1965

Wskazówka: Orurowanie od podłączenia zbiornika wykonujemy na miejscu zabudowy.

Osprzęt

ModuVario NT
Osprzęt dla ModuVario NT
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Dławik gazu płynnego dla ModuVario NT

Do przestawienia kotła do pracy na gaz płynny
ModuVario NT

15 kW
ModuVario NT

25 kW

Numer zamów. 22-1968 22-1969

Osprzęt

ModuVario NT

Monofixx (poziome sprzęgło hydrauliczne) 80 x 80, 3,0 m³/h

Poziome	sprzęgło	hydrauliczne	pasuje	do	zabudowy	do	belki	rozdzielacza	oraz	do	grupy	grzewczej	HSU	II	lub	HSM	II	
• Optymalne	hydrauliczne	rozprzężenie	obiegu	pierwotnego	i	wtórnego	• Minimalizacja	problemów	hydraulicznych	przy	
wielu	obiegach	grzewczych	• Wysoka	stabilność	całego	układu	grzewczego
Zakres dostawy: 1	x	Sprzęgło	hydrauliczne	• Izolacja	przyłączy	kotła	• 1	zestaw	uszczelnień	1	1/2“	• 1	zestaw	uchwyt	
naścienny

Numer zamów. 90-1138

Wskazówka: Korek	½“	wymagany	na	miejscu	zabudowy.

Pojemnik neutralizacyjny kondensatu

Z przezroczystego pleksiglasu, dopływ i odpływ DN 40, łącznie z granulatem neutralizującym
do 65 kW
Typ 02/50

Numer zamów. 02-8053

Długość zabudowy [mm] 350

Średnica	[mm] 135

Przyłącza [DN] 40

Ilość granulatu [kg] 4

Granulat do napełnienia

Dla pojemnika neutralizacyjnego, moc kotła od 65 do 300 kW, ilość 2 x 1,3 kg

Numer zamów. 02-8055

Pompa lewarkowa kondensatu

Automatyczna	praca,	z	zabezpieczeniem	przed	przegrzaniem	• Wydajność	max.	500	l/h,	Wys.	podnoszenia	max.	5	m	
• Rodzaj	zabezpieczenia	IP	20	wg.	EN	60529-1	• Przystosowana	do	zabudowy	na	ścianie	i	suficie
Zakres dostawy: Pompa	z	2	litrowym	pojemnikiem	i	zaworem	zwrotnym	• Kabel	sieciowy	z	wtyczką	i	dwużyłowy	kabel	
dla	kontaktu	alarmowego	• 5	m	wąż	PVC	i	adapter	dopływowy

Numer zamów. 22-2789

Osprzęt dla ModuVario NT
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ModuVario NT
Wskazówki planowania dla ModuVario NT

Wymiary

Wymiary i Przyłącza kotła ModuVario NT
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1			Nie	mieszany	powrót	ogrzewania	G¾“
2		 Nie	mieszane	zasilanie	ogrzewania	G¾“
3		 Przyłącze	gazu	G½“
4  Odpływ kondensatu Ø 24x19 mm
5   Pierwotny powrót zewnętrznego 

ogrzewacza	ciepłej	wody	–	(Osprzęt)	G¾“
6   Pierwotne zasilanie zewnętrznego 

ogrzewacza	ciepłej	wody	–	(Osprzęt)	G¾“
7		 Drugie	zasilanie	ogrzewania	–	(Osprzęt	G¾“
8		 Drugi	powrót	ogrzewania	–	(Osprzęt)	G¾“
10		Wejście	zimnej	wody	G¾“
11		Wyjście	ciepłej	wody	G¾“
12   Powrót ciepłej wody/instalacji cyrkulacji 

wody	użytkowej	-	Rura	G¾“
13   Kurek spustowy zbiornika (Przednia strona 

ogrzewacza ciepłej wody) Zewn.-Ø 14 mm

16 Przyłącze spaliny/powietrze Ø 60/100 mm

(2) Nastawne stopki 0 do 20 mm Zbiornik

1408
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245 70
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105,5
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300
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680

(2)

1 2
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16
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Wymiary i przyłącza - Kocioł ModuVario NT i 100 litrowy zbiornik warstwowy
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ModuVario NT
Wskazówki planowania dla ModuVario NT

Wymiary i przyłącza - Kocioł ModuVario NT i 160 litrowy zbiornik wody pitnej
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Wymiary i przyłącza - Kocioł ModuVario NT i 160 litrowy zbiornik wody pitnej stojący obok 
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Opis

Funkcjonowanie kotła

Moc grzewcza kotła moduluje pomiędzy minimalną i maksymalną wartością na podstawie temperatury zasilania kotła. Kocioł wyposażony jest w 
elektroniczną regulację temperatury, dla zasilania (czujnik kotła) i czujnik powrotu. Temperaturę zasilania możemy ustawić pomiędzy 20 °C a 90 °C. 
Kocioł zmniejsza moc, gdy wymagana wartość  temperatury zasilania zostaje osiągnięta. Temperatura, która doprowadza do wyłączenia palnika, 
jest temperaturą wymaganą dla zasilania ogrzewania + 5 °C. Modulująca pompa kotła grzewczego pracuje gdy tylko wystąpi zażądanie ogrzewania 
(ogrzewanie lub ciepła woda).

Modulująca pompa (PWM) regulowana jest na podstawie ΔT. Pompa startuje z 30 % zakresu modulacji. Pompa zapewnia ΔT 20 stopni. Gdy ΔT jest 
zbyt duża, regulacja zapewnia szybszą pracę pompy. Gdy ΔT za mała, pompa pracuje wolniej. Gdy ΔT > 45 K to kocioł zostaje zablokowany na 10 
minut. Zakres regulacji pompy zależny jest od mocy.
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ModuVario NT
Wskazówki planowania dla ModuVario NT

Minimalne odstępy

Minimalne odstępy ModuVario NT

1100

min.500

320      
  

680

min. 250844

500

 *      

•	 Przy wyborze miejsca montażu kotła, należy zwrócić uwagę na 
umiejscowienie odprowadzania spalin i dopływu powietrza spalania

•	 Zachować minimalne odstępy zgodnie ze szkicem
•	 Składowanie produktów palnych w pobliżu miejsca zabudowy jest 

zabronione
•	 Kocioł montujemy w pomieszczeniu wolnym od mrozu
•	 W pobliżu miejsca zabudowy kotła należy przewidzieć podłączenie 

napięcia sieciowego z uziemieniem oraz odpływ do kanalizacji
•	 Zapewnić wystarczającą wolną przestrzeń przed kotłem, celem 

możliwości swobodnego przeprowadzania prac serwisowych
* Zalecana minimalna odległość od ściany dla lepszej konserwacji 
i montaż.
* Nie jest wymagana minimalna odległość od ściany!

1100

min.500

320      
 

min. 250

A

500

 *      

1700

min.500

320     

min. 250
844

500

 *      

Wymiar A

Ze zbiornikiem 100 litrów:   1.408 mm

Ze zbiornikiem 160 litrów:   1.688 mm

Wskazówki zabudowy

Odstępy od palnych elementów budowlanych

Ponieważ temperatura powierzchni kotła, przy temperaturze roboczej 80/60 °C, nie przekracza 85 °C nie ma potrzeby utrzymywania odstępów od 
palnych elementów budowlanych.
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Minimalne wymagania dla przewietrzania

•	 Gdy kocioł pracuje niezależnie od powietrza pomieszczenia 
lub zależnie od powietrza pomieszczenia wzgl. oddzielnym 
prowadzeniem instalacji powietrza i spalin, przy podłączeniu 
systemu spalinowego z konfiguracją B23 lub C53, należy zachować 
wymagane minimalne odstępy

•	 Należy przewidzieć otwory na- i wywiewne aby zapobiec 
ewentualnemu zbieraniu się gazów i nagrzewaniu obudowy

680
320

min. 500

500

500

600

844

*

ModuVario NT
Wskazówki planowania dla ModuVario NT

Pozostała wysokość podnoszenia ModuVario NT 15 kW i 25 kW z pompą kotła

H
 (m

ba
r) 700

600

500

400

300

200

100

0

435

0 200 400 600 800 1000 1200
437 623 830 1037 Q (l/h)

545
15 kW

25 kW
295

H:	 Z	 pompą	 -	 dyspozycyjna	 dynamiczna	
wysokość, przy ΔT = 20K

Q: Wielkość przepływu

Charakterystyka
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Schemat hydrauliczny - ModuVario NT z jednym nie mieszanym obiegiem grzewczym
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ModuVario NT
Zbiornik 160 l

Schemat hydrauliczny - ModuVario NT z 2 mieszanymi obiegami grzewczymi i sprzęgłem hydraulicznym
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ModuVario NT
Wskazówki planowania dla ModuVario NT
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ModuVario NT
Wskazówki planowania dla ModuVario NT

Neutralizacja kondensatu

Należy stosować się do obowiązujących przepisów i wytycznych dla danego obszaru i sposobu odprowadzenia kondensatu.

Podłączenie hydrauliczne

Do ogrzewania należy stosować rury z dyfuzją tlenu. W przypadku  instalacji wykonanej za pomocą rur które nie gwarantują braku dyfuzji tlenu, 
układ należy podłączyć z wykorzystaniem separacji systemów. Ogrzewanie podłogowe należy podłączyć do gazowego kotła kondensacyjnego 
za pomocą mieszacza 3-drogowego. Termostat kontaktowy, w celu ograniczenia maksymalnej temperatury, musi być zainstalowany na zasilaniu 
obiegu	ogrzewania	podłogowego.	Zawsze	podłączaj	termostaty	kontaktowe	między	fazą	zacisku	„PHK”	na	płycie	sterownika	SystaComfort	II	a	
pompą obiegu grzewczego

 Maksymalny / Minimalny przepływ

W przypadku układu hydraulicznego bez zbiorników buforowych lub sprzęgieł hydraulicznych należy upewnić się, że natężenie przepływu z 
obwodu	odbiornika	nie	jest	większe	niż	maksymalny	przepływ	kotła.	Maksymalne	natężenia	przepływu	kotłów	można	znaleźć	na	odpowiednich	
schematach. Podczas okresu grzewczego należy zachować minimalny przepływ: około 2,1 l/min z urządzeniem ~ 15 kW i 3,5 l/min z urządzeniem 
~ 25 kW, mocy cieplnej przy różnicy temperatur 20 K.

Doprowadzenie powietrza do spalania

Powietrze do spalania nie może zawierać żadnych stężeń pyłu ani związków halogenowych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zaatakowania 
powierzchni	wymiennika	ciepła.	Związki	halogenowe	w	powietrzu	do	spalania	są	silnie	żrące.	Można	je	znaleźć	w	sprayach,	rozcieńczalnikach,	
środkach odtłuszczających, środkach czyszczących, detergentach i rozpuszczalnikach. Nawiew powietrza do spalania należy zaplanować w taki 
sposób, aby powietrze wywiewane z np. z pralni, suszarni, galwanizerni i zakładu obróbki metali, pralni chemicznej, stacji benzynowej lub lakierni 
nie mogą być zassane.

Uzdatnianie wody (zgodnie z VDI 2035)

Montaż w systemie grzewczym bez wspomagania ogrzewaniem słonecznym

Najważniejszymi czynnikami, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość wody w układzie są: Tlen, wapno, muł (magnetyty) i inne pozostałości 
(w tym minerały). Jakość wody w układzie jest zatem określana przede wszystkim na podstawie zawartości tlenu, kwasowości, twardości, 
przewodności i zawartości chlorków. Oprócz jakości wody w instalacji ważną rolę odgrywa również sam system grzewczy. Więc w przypadku 
stosowania części systemu powodujących dyfuzję tlenu (takich jak niektóre rury ogrzewania podłogowego) tlen stale przedostaje się do wody 
w instalacji, należy temu niezawodnie zapobiegać, ponieważ spowoduje to uszkodzenie kotła lub innych części instalacji. W takich przypadkach 
należy zainstalować separację systemu, aby chronić system. 
 
Paradigma zaleca następujące wartości. 

Systemy według pojemności układu Rodzaj 
wymiennika ciepła Twardość Przewodność pH Żelazo Chlorki Siarczan

Mały system (bez systemu 
solar) < 10 l/kW AlSi-WT 16	°dH do 480 µS/cm

7,5 – 9 < 0,2 ppm < 100 
mg/l

< 50 
mg/l

Normalny system  
np. z zbiornikiem TW < 20 l/kW AlSi-WT & 

Inox-WT 11	°dH do 350 µS/cm

Duży system 
Kombi- lub Zbiornik 
buforowy

< 40 l/kW AlSi-WT & 
Inox-WT 7	°dH do 200 µS/cm

Moc powyżej 200 kW > 40 l/kW AlSi-WT 0,3	°dH do     3 µS/cm

Analizy wody pitnej dla danego obszaru można uzyskać od odpowiedzialnych przedsiębiorstw dostarczających wodę. Należy przestrzegać 
podanych wartości granicznych, aby zapobiec długotrwałej korozji innych części systemu, takich jak grzejniki, rury, zawory itp.

Instalacja z systemem AquaSolar

Wymagania opisano TH-1985 Jakość wody w Aqua Systemach.
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PMA maxi

PMA maxi

•	 Nasza seria ściennych gazowych kotłów kondensacyjnych dużych mocy
•	 Do pracy niezależnej lub zależnej od powietrza z pomieszczenia
•	 Z fabrycznie zainstalowanym sterowaniem dla bezpośredniego, niemieszanego obiegu 

grzewczego
•	 Kompaktowa konstrukcja przy jednoczesnej wysokiej wydajności
•	 Przygotowany do kaskad urządzeń do 4 kotłów, identycznych jak kaskady Modula III
•	 Częściowo takie same części zamienne jak w przypadku serii PMA

Wskazówki planowania dla PMA maxi

•	 Technologia
•	 Specyfikacja ErP
•	 Wymiary
•	 Elementy kotła
•	 Charakterystyki techniczne
•	 Schematy hydrauliczne
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PMA maxi

Krótki opis

•	 Nasza seria gazowych kondensacyjnych kotłów ściennych o dużej mocy
•	 Do pracy niezależnej lub zależnej od powietrza pomieszczenia
•	 Kompaktowa konstrukcja przy jednoczesnej wysokiej wydajności
•	 Można	stosować	przy	różnych	rodzajach	gazu	(gaz	ziemny	H/L	lub	gaz	płynny)
•	 Ze zintegrowanym sterowaniem fabrycznym dla bezpośredniego, niemieszanego obiegu 

grzewczego
•	 Przygotowany do kaskad, składających się z maksymalnie 4 urządzeń, identycznej konstrukcji 

jak kaskady PMA maxi

Zalety i korzyści

•	 Wiele identycznych części z serią PMA, a tym samym niskie zapotrzebowanie części i wysoka elastyczność ich stosowania
•	 Dostępne w 4 warianty mocy: 45, 65, 85, 115 kW
•	 Niskie temperatury spalin dla wysokiego standardowego stopnia wykorzystania
•	 Duży zakres modulacji od 20 do 100%
•	 Wewnętrzna kontrola dT i zakres pracy dostosowujący się do temperatur systemu
•	 Wypróbowany i przetestowany, wysokiej jakości odlewany blok aluminiowo-krzemowy z 10-letnią gwarancją
•	 Kompaktowy i zajmujący mało miejsca montaż na ścianie, możliwy również jako wolnostojący, patrz akcesoria

Cechy charakterystyczne

•	 Pełno kolorowy wyświetlacz z serii PMA dla tych samych operacji i kompleksowej analizy usterek
•	 Oświetlenie wewnętrzne LED
•	 Bardzo łatwy w utrzymaniu, tj. prawie nie są wymagane żadne narzędzia
•	 Cicha praca
•	 Koncentryczne przyłącze powietrza / spalin, możliwe inne warianty jako akcesoria
•	 Zintegrowana ochrona przed przepływem zwrotnym spalin w standardzie
•	 Kontrola i monitorowanie temperatury za pomocą czujników i sterowanej mikroprocesorem płyty palnika
•	 Zintegrowany czujnik ciśnienia wody
•	 Przyłącza	zasilania	i	powrotu	w	R	11/4“
•	 Można stosować indywidualne pompy kotła lub obiegu grzewczego
•	 Interfejs OpenTherm przygotowany do sterowania systemem Paradigma

PMA maxi

PMA maxi
45 kW

PMA maxi
65 kW

PMA maxi
85 kW

PMA maxi
115 kW

Numer zamów. 22-2730 22-2731 22-2732 22-2733

Klasa efektywności Ogrzewanie A A – –

Zakres dostawy

Gazowy	kocioł	kondensacyjny	• bez	czujników	

Wskazówka

•	 Odpowiednie pompy kotła dla sprzęgła hydraulicznego lub do ładowania zbiornika buforowego, patrz osprzęt
•	 Odpowiednie	sprzęgła	hydrauliczne	można	znaleźć	w	sekcji	dotyczącej	osprzętu

PMA maxi
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Wskazówki palnowania dla ENERGY VARIO 3.0

PMA maxi
PMA maxi

Osprzęt

SystaComfort II

SystaComfort	II	z	panelem	obsługi	S-Touch	w	trzech	kolorach	• Dla	układów	z	1	lub	2	obiegami	grzewczymi,	zbiornikiem	
ciepłej wody, zbiornikiem kombi lub buforowym np. Aqua Expresso
Zakres dostawy: Regulacja	 w	 obudowie	 naściennej	 •  Główny	 panel	 obsługi	 S-Touch	 w	 dwóch	 kolorach	 (wybór)	
• Wszystkie	wymagane	czujniki	• Dokumentacja

SystaComfort II Wer. 2
S-Touch biała

SystaComfort II Wer. 2
S-Touch czarna

Numer zamów. 09-7609 09-7610

KW

WWS

WW

CPC

Bufor

St
ac

ja
 s

ol
ar

Zestaw czujników do automatycznego starowania PMA maxi

Numer zamów. 22-2629

Prosta regulacja ogrzewania do podłączenia z płytą sterującą kotła. Obieg grzewczy bez mieszania z pompą kotła jako 
pompą obiegu grzewczego, pompa kotła dostępna jako wyposażenie dodatkowe.
Zakres dostawy: czujnik zewnętrzny Paradigma i czujnik TWO ciepłej wody

KW

WW

M

Compact C

Regulacja Compact C do instalacji z gazowymi kotłami kondensacyjnymi Paradigma, zasobnikiem ciepłej, opcjonalnym 
obiegiem cyrkulacji c.w.u. i niemieszanym obiegiem grzewczym. Zewnętrzny ULV lub LP można również przełączać 
bezpośrednio za pomocą Compact C. Dodatkowa płytka dla zewnętrznego ULV nie jest wtedy wymagana.
Zakres dostawy: Zewnętrzna regulacja w obudowie naściennej z panelem dotykowym bez zewnętrznego pilota/
czujnika	temperatury	pomieszczenia	• Czujnik	zewnętrzny	i	czujnik	zbiornika	• Dokumentacja

Numer zamów. 09-7651

KW

WW

M

Zestaw armatury przyłączeniowej dla obiegu grzewczego, PMA maxi 45, 65 kW

Zawór	odcinający	na	zasilaniu	i	powrocie	1“
Zakres dostawy: Zawór	 gazowy	¾“	 z	 bezpiecznikiem	 termicznym• Możliwość	 podłączenia	 naczynia	wzbiorczego	
przeponowego	• Zawór	bezpieczeństwa	¾“	x	1“/4	bar	• Zawór	napełniająco-spustowy	na	powrocie

Numer zamów. 22-2566
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PMA maxi
PMA maxi

Osprzęt

Zestaw armatury przyłączeniowej dla obiegu grzewczego, PMA maxi 85, 115 kW

Zawór	odcinający	na	zasilaniu	i	powrocie	1	¼“
Zakres dostawy: Zawór	 gazowy	¾“	 z	 bezpiecznikiem	 termicznym• Możliwość	 podłączenia	 naczynia	wzbiorczego	
przeponowego	• Zawór	bezpieczeństwa	1“	x	1	¼“/4	bar	• Zawór	napełniająco-spustowy	na	powrocie

Numer zamów. 22-2565

Zawór bezpieczeństwa 1“ 3 bar, PMA maxi 85, 115 kW

Opcjonalny zawór bezpieczeństwa armatury przyłączeniowej dla obiegu grzewczego, PMA maxi 85, 115 kW.
Zakres dostawy: Zawór	bezpieczeństwa	1“	x	1	1/4“	/	3	bar	

Numer zamów. 22-2571

Zawór bezpieczeństwa 1“ 3 bar, PMA maxi 45, 65 kW

Opcjonalny zawór bezpieczeństwa armatury przyłączeniowej dla obiegu grzewczego, PMA maxi 45, 65 kW.
Zakres dostawy: Zawór	bezpieczeństwa	3/4“	x	1“	/	3	bar	

Numer zamów. 22-2570

LAS - łącznik dla kotła PMA maxi 65, 85 i 115 kW

Ø 110 / 150 mm

Numer zamów. 02-1571

Średnica	rury mm 110 / 160

L1 mm 160

Płyta spaliny/powietrze PMA maxi

Z lewej podłączenie dopływu powietrza D100 mm, z prawej dla podłączenie odpływu spalin musimy zamówić podłączenie 
kotła	D110	mm,	02-4403	• Zamiennik	montowanego	koncentrycznego	LAS	kotła	PMA	maxi

D80/80 mm
PMA maxi 45 kW

D100/100 mm
PMA maxi 85-115 kW

Numer zamów. 22-1364 22-1365

Zawór magnetyczny gazowy, gazu płynnego dla PMA maxi

Do przezbrojenia na propan techniczny kotła PMA maxi 85 kW

Numer zamów. 22-1189

Wskazówka: Wymagany do pracy z gazem płynnym tylko dla PMA maxi 85 kW.

Wysokosprawna pompa Grundfos UPM2 25-70 

Dla	PMA	maxi	• Długość	130	mm	• Tylko	dla	zabudowy	zewnętrznej	• 	Index	efektywności	energetycznej	(EEI)	≤	0,23

Zakres dostawy: Wysokosprawna	pompa	Grundfos	UPM2	25-70	• Podłączenie	 śrubunkowe	z	MS,	DN	32	 (1	¼“),	
każde	1	x	GW	i	1	x	GZ	• 1	zestaw	uszczelnień

Numer zamów. 22-0490

Wskazówka: Ta pompa kotła nadaje się tylko do sprzęgła hydraulicznego lub do ładowania zbiornika buforowego.
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Wysokosprawna pompa Grundfos UPML 25-105

Dla	PMA	maxi	• Długość	130	mm	• Tylko	dla	zabudowy	zewnętrznej	• 	Index	efektywności	energetycznej	(EEI)	≤	0,23
Zakres dostawy: Wysokosprawna	pompa	Grundfos	UPML	25-105	• Podłączenie	śrubunkowe	z	MS,	DN	32	(1	¼“),	
każde	1	x	GW	i	1	x	GZ	• 1	zestaw	uszczelnień

Numer zamów. 22-2340

Wskazówka: Ta pompa kotła nadaje się tylko do sprzęgła hydraulicznego lub do ładowania zbiornika buforowego.

Wskazówki palnowania dla ENERGY VARIO 3.0

PMA maxi
PMA maxi

Płytka zewnętrznego presostatu gazu, zewnętrzny zawór gazu płynnego

Przyłącze 0 - 10 V wejście dla PMA i PMA maxi

Zakres dostawy: Dodatkowa	płytka	do	instalacji	wewnętrznej	•	Wszystkie	niezbędne	kable	•	Materiał	do	mocowania	
•	Dokumentacja

Numer zamów. 22-2611

Wskazówka: Instalacja w panelu sterowania PMA maxi

Np. dla systemów sterowania budowli

Numer zamów. 02-6621

Wskazówka: Instalacja w panelu sterowania PMA maxi

Dodatkowy zestaw płytek do komunikatów o stanie pracy i sterowania pompą 0-10 V

Płytka rozszerzeń SCB-01 ze stanem pracy i stykiem bezpotencjałowym dla PMA maxi. Rodzaj przełączania można 
ustawić za pomocą sterownika palnika

Numer zamów. 22-2689

Wskazówka: Instalacja w panelu sterowania PMA maxi

Zakres dostawy: Dodatkowa	płytka	do	instalacji	wewnętrznej	•	Wszystkie	niezbędne	kable	•	Materiał	do	mocowania	
•	Dokumentacja

Zestaw dodatkowej płytki do pompy zewnętrznej lub ULV

Zestaw płytek z kablami do sterowania zewnętrzną pompą i zewnętrznym zaworem przełączającym. Może być również 
używany do sterowania pompą równoległą w przypadku rozdzielenia systemu.

Numer zamów. 22-2612

Wskazówka: Instalacja w panelu sterowania PMA maxi

Zakres dostawy: Dodatkowa	płytka	do	instalacji	wewnętrznej	•	Wszystkie	niezbędne	kable	•	Materiał	do	mocowania	
•	Dokumentacja

Przyrząd czyszczący 

Dla wymiennika kotła PMA maxi 45/65 kW i 85/115 kW

„Nóż“ (S) 45/65 kW „Nóż“ (M) 85/115 kW

Numer zamów. 02-6109 02-6633
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PMA maxi
PMA maxi

I-Profil stojaka

Profil stojaka I w połączeniu z ramą montażową służy do montażu kotła PMA maxi na ścianie

Zakres dostawy: 1 Profil stalowy z połączeniem śrubowym

Numer zamów. 22-2807

Rama montażowa kotła gazowego

Rama montażowa do skręcania z dwoma profilami stojaka. Na szynie można montować kotły gazowe kondensacyjne 
PMA maxi oraz PMA i PMI.

Zakres dostawy: 1 rama stalowa z połączeniem śrubowym

Numer zamów. 22-2808

L-Profil stojaka

Profil stojaka L w połączeniu z ramą montażową służy do montażu kotła PMA maxi w pozycji stojącej

Zakres dostawy: 1 Profil stalowy z połączeniem śrubowym

Numer zamów. 22-2809

Regulacja wysokości dla stojaków I i L.

Regulacja wysokości jako stopka do profilów stojaka I i L.

Zakres dostawy: Regulacja wysokości dla profilu stalowego

Numer zamów. 22-2811

Płyta montażowa do ściany

Płyta montażowa do ściany montowana jest na stojaku z profilu I lub L.

Numer zamów. 22-2813

Pompa lewarkowa kondensatu

Automatyczna	praca,	z	zabezpieczeniem	przed	przegrzaniem	• Wydajność	max.	500	l/h,	Wys.	podnoszenia	max.	5	m	
• Rodzaj	zabezpieczenia	IP	20	wg.	EN	60529-1	• Przystosowana	do	zabudowy	na	ścianie	i	suficie
Zakres dostawy: Pompa	z	2	litrowym	pojemnikiem	i	zaworem	zwrotnym	• Kabel	sieciowy	z	wtyczką	i	dwużyłowy	kabel	
dla	kontaktu	alarmowego	• 5	m	wąż	PVC	i	adapter	dopływowy

Numer zamów. 22-2789
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Wskazówki palnowania dla ENERGY VARIO 3.0

PMA maxi
PMA maxi

Neutralizator kondensatu

Wykonany	z	przeźroczystego	pleksiglasu,	wlot	i	wylot	DN	40,	w	tym	granulat	neutralizujący
do 65 kW
Typ 02/50

do 150 kW
Typ 03/150

do 300 kW
Typ 04/300

Numer zamów. 02-8053 02-8052 02-8054

Długość montażowa mm 350 680 1.000

Średnica mm 135 135 135

Szerokość nominalna DN 40 40 40

Pojemność granulatu kg 4 8 12

Granulat do napełnienia

Dla pojemnika neutralizacyjnego, moc kotła od 65 do 300 kW, ilość 2 x 1,3 kg

Numer zamów. 02-8055
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Dane techniczne

PMA maxi
45 kW

PMA maxi
65 kW

PMA maxi
85 kW

PMA maxi
115 kW

Oznaczenie CE PIN 0063CS3928

Klasa NOx 6 (EN 15502–1)

Rodzaj podłączenia B23P, C13(X), C33(X), C43P, C53(X), C63(X), C93(X)

Min.-Max. Moc znamion. (Pn) 
Tryb centralne ogrzew. (80/60 °C) [kW]

8,0 - 40,8
40,8

12 - 61,5
61,5

14,1 - 84,2
84,2

20,5 - 103,9
103,9

Min.-Max. Moc znamion. (Pn)
Tryb centralne ogrzew. (50/30 °C) [kW]

9,1 - 42,4
42,4

13,5 - 65,0
65,0

15,8 - 89,5
89,5

21,2 - 119,4
109,7

Min.-Max. Moc obciążeniowa (Qn)
Tryb	centralne	ogrzew.	(Hi)	[kW]

8,2 - 41,2
41,2

12,2 - 62,0
62,0

14,6 - 86,0
86,0

19,6 - 107,0
107,0

Stopień	sprawn.	centr.	ogrzew.	-	pełne	obciąż.	(Hi)	(80/60	°C)	(92/42/EEC)	[%] 99,1 99,2 97,9 97,1

Stopień	sprawn.	centr.	ogrzew.	-	pełne	obciąż.	(Hi)	(50	°C/30	°C)	[%] 102,9 104,6 104,1 102,5

Stopień	spraw.	centr.	ogrzew.	-	części.	obciąż.	(Hi)	(Temp.	powrotu	60	°C)	[%] 97,5 98,3 96,6 96,5

Stopień spraw. centr. ogrzew. - części. obciąż. (92/42/EEC) 
(Temp. powrotu -30°C) [%]

110,6 110,4 108,1 108,0

Dane gaz i spaliny

PMA maxi
45 kW

PMA maxi
65 kW

PMA maxi
85 kW

PMA maxi
115 kW

Min.-Max.	Ciśnienie	przyłącza	gazu	G20	(gaz	H)	[mbar] 17 - 25 17 - 25 17 - 25 17 - 25

Min.-Max. Ciśnienie przyłącza gazu G25 (gaz L) [mbar] 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30

Min.-Max. Ciśnienie przyłącza gazu G27 (gaz Lw) [mbar] 16 - 30 16 - 30 16 - 30 16 - 30

Min.-Max. Ciśnienie przyłącza gazu G2,350 (gaz Ls) [mbar] 10-16 10-16 10-16 10-16

Min.-Max. Zużycie gazu G20(1) [m3/h] 0,9 - 4,4 1,3 - 6,6 1,5 - 9,1 2,1 - 11,3

Min.-Max. Zużycie gazu G25 [m3/h] 1,0 - 5,1 1,5 - 7,6 1,8 - 10,6 2,4 - 13,2

Min.-Max. Zużycie gazu G27 (gaz Lw) [m3/h] 1,1 - 5,3 1,6 - 8,0 - 2,5 - 13,8

Min.-Max. Zużycie gazu G2,350 (gaz Ls) [m3/h] 1,3 - 6,1 - - -

Opory strony gzowej pomiędzy punktem podłączenia kotła grzewczego a punk-
tem pomiaru grupy zaworu gazowego G20

1,0 2,0 2,5 3,0

Emisja NOx na rok gaz G 50 EN15502: O2 = 0 % [mg/kWh] 42 48 53 41

Min.-Max. Masa spalin [kg/h] 14 - 69 21 - 104 28 - 138 36 - 178

Min.-Max. Temperatura spalin [°C] 30 - 67 30 - 68 30 - 68 30 - 72

Max. ciśnienie podnoszenia [Pa] 150 100 160 220

Charakterystyka układu ogrzewania

PMA maxi
45 kW

PMA maxi
65 kW

PMA maxi
85 kW

PMA maxi
115 kW

Pojemność wodna [l] 4,3 6,4 9,4 9,4

Min. Ciśnienie robocze [bar] 0,8 0,8 0,8 0,8

Max. Ciśnienie robocze [bar] 4,0 4,0 4,0 4,0

Max. Temperatura wody [°C] 110,0 110,0 110,0 110,0

Min. Temperatura pracy [°C] 90,0 90,0 90,0 90,0

Opór hydrauliczny (ΔT=20 K) [mbar] 114 163 153 250

PMA maxi

PMA maxi

(1) Zużycie gazu podane dla niższej wartości opałowej w warunkach normalnych: T = 288,15 K, p = 1013,25 mbar
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Strona elektryczna

PMA maxi
45 kW

PMA maxi
65 kW

PMA maxi
85 kW

PMA maxi
115 kW

Napięcie zasilania [VAC] 230 230 230 230

Max. Zużycie prądu - Ogrzewanie dla Pełne obciążenie (2) [W] 75 89 114 182

Min. Zużycie prądu - Ogrzewanie dla częściowe obciążenie (30%)(2) [W] 22 29 30 36

Max. Zużycie prądu- Stand-by (Psb)(2) [W] 6 7 7 6

Index ochrony elektrycznej [IP] X4D X4D X4D X4D

Bezpiecznik	(Główny	/	CU-GH08)	[A] 2,5 5,5 2,5 2,5
(2) bez pompy

Pozostałe dane

PMA maxi
45 kW

PMA maxi
65 kW

PMA maxi
85 kW

PMA maxi
115 kW

Ciężar całkowity z opakowaniem [kg] 60,5 66,5 76,5 76,5

Minimalny ciężar montażowy(3) [kg] 50 56 65,2 65,2

Średni	poziom	hałasu	w	odległości	jednego	metra	od	kotła	[dB	(A)] 45,1 46,7 51,6 51,1

Parametry techniczne

PMA maxi
45 kW

PMA maxi
65 kW

PMA maxi
85 kW

PMA maxi
115 kW

Kocioł kondensacyjny TAK TAK TAK TAK

Nominalna moc cieplna Prated [kW] 41 62 84 107

Sprawność przy nominalnej mocy cieplnej i pracy w wysokiej temperaturze (4) P4 
[kW]

40,8 61,5 84,2 107,0

Przy 30% nominalnej mocy cieplnej i pracy w niskiej temperaturze P1 [kW] 13,7 20,5 27,9 34,7

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ƞs [%] 94 94 - -

Przy znamionowej mocy cieplnej i pracy w wysokiej temperaturze ƞ4 [%] 89,3 89,4 88,2 87,5

Przy 30% nominalnej mocy cieplnej i pracy w niskiej temperaturze ƞ1 [%] 99,6 99,5 97,4 97,3

Dodatkowy pobór mocy

Przy pełnym obciążeniu elmax [kW] 0,075 0,100 0,124 0,184

Przy częściowym obciążeniu elmin [kW] 0,020 0,029 0,030 0,036

W trybie czuwania PSB [kW] 0,006 0,007 0,007 0,006

Pozostałe dane

Strata ciepła W stanie gotowości Pstby[kW] 0,101 0,110 0,123 0,123

Zużycie energii przez płomień dyżurny Pign [kW] - - - -

Roczne zużycie energii QHE [GJ] 125 188 - -

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB] 53 55 60 59

Emisja tlenku azotu NOX [mg/kWh] 42 48 53 41
(4) Tryb wysokotemperaturowy odnosi się do Temp. powrotu 60 °C na wejściu do kotła i do temperatury zasilania 80 °C na wyjściu z kotła.

Wskazówki palnowania dla ENERGY VARIO 3.0

PMA maxi
PMA maxi

(3) bez przedniej osłony
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Wskazówki planowania PMA maxi

PMA maxi

Cechy szczególne PMA maxi

•	 Wewnętrzna regulacja poprzez stałą kontrolę i regulację ΔT

•	 Wymiennik ciepła można czyścić za pomocą pokrywy rewizyjnej

•	 Oświetlenie wewnętrzne w kotle po zdjęciu panelu przedniego. Nawet przy wyłączonym zasilaniu oświetlenie może działać przez 15 min 
dzięki  baterii

•	 Wewnętrzne fabryczne sterowanie ogrzewaniem i ciepłą wodą, z zestawem czujników (czujnik zewnętrzny i TWO) regulacja kotła może być 
używane jako sterowanie ogrzewaniem. Może być stosowany do obiegu grzewczego bez mieszania oraz do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej bez cyrkulacji ciepłej wody

•	 Zintegrowana regulacja ogrzewania nie posiada czujnika pokojowego i razem z gazowym kotłem kondensacyjnym osiąga klasę ErP A.

Wskazówka kaskady

Kaskady i systemy odprowadzenia spalin są w 100% kompatybilne z serią PMA maxi. Określając maksymalną moc w kW, można dobrać odpowiednie 
urządzenia. Układy spalinowo-powietrzne są identyczne jak w serii PMA maxi

Wskazówki planowania PMA maxi

Technologia
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Opis

Funkcjonowanie kotła

Moc grzewcza kotła moduluje pomiędzy minimalną i maksymalną wartością na podstawie temperatury zasilania kotła. Kocioł wyposażony jest w 
elektroniczną regulację temperatury, dla zasilania (czujnik kotła) i czujnik powrotu. Temperaturę zasilania możemy ustawić pomiędzy 20 °C a 90 °C. 
Kocioł zmniejsza moc, gdy wymagana wartość  temperatury zasilania zostaje osiągnięta. Temperatura, która doprowadza do wyłączenia palnika, 
jest temperaturą wymaganą dla zasilania ogrzewania + 5 °C. Modulująca pompa kotła grzewczego pracuje gdy tylko wystąpi zażądanie ogrzewania 
(ogrzewanie lub ciepła woda).

Modulująca pompa (PWM) regulowana jest na podstawie ΔT. Pompa startuje z 30 % zakresu modulacji. Pompa zapewnia ΔT 25 K. Gdy ΔT jest 
zbyt duża, regulacja zapewnia szybszą pracę pompy. Gdy ΔT za mała, pompa pracuje wolniej. Gdy ΔT > 45 K to kocioł zostaje zablokowany na 10 
minut. Zakres regulacji pompy zależny jest od mocy.

Wskazówki zabudowy

Odstępy od palnych elementów budowlanych

Ponieważ temperatura powierzchni kotła, przy temperaturze roboczej 80/60 °C, nie przekracza 85 °C nie ma potrzeby utrzymywania odstępów od 
palnych elementów budowlanych.

Wymiary i Przyłącza PMA maxi

500

100

50

50

130

191

365

191

500

7
5

0

500

min.1000

500

min.400

350

min.250

750

Przyłącze spalinowe

PMA maxi 45: 80/125 mm

PMA maxi 65/90/115: 100/150 mm

Odpływ kondensatu

Zasilanie Ogrzewanie R11/4

Przyłącze gazu R 3/4

Powrót Ogrzewanie R11/4

Wskazówki palnowania dla ENERGY VARIO 3.0

PMA maxi
Wskazówki planowania PMA maxi
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Wskazówki planowania PMA maxi

PMA maxi

Minimalne odstępy

Minimalne odstępy przy montażu na ścianie

•	 Przy wyborze miejsca montażu kotła, należy zwrócić uwagę na umiejscowienie odprowadzania 
spalin i dopływu powietrza spalania

•	 Zachować minimalne odstępy zgodnie ze schematem
•	 Zamontować kocioł na stabilnej ścianie przenoszącej całkowite obciążenie
•	 Składowanie produktów palnych w pobliżu miejsca zabudowy jest zabronione 
•	 Kocioł montujemy w pomieszczeniu wolnym od mrozu
•	 W pobliżu miejsca zabudowy kotła należy przewidzieć podłączenie napięcia sieciowego z 

uziemieniem oraz odpływ do kanalizacji
•	 Zapewnić wystarczającą wolną przestrzeń przed kotłem, calem możliwości swobodnego 

przeprowadzania prac serwisowych

500 

min.1000 

500 

min.  400 

350 
min.  250 

750 

Minimalne odstępy przy zabudowie w obudowie

•	 Gdy kocioł zabudowany jest w zamkniętej przestrzeni, należy zachować minimalne odstępy 
zgodnie ze schematem i należy zastosować otwarcia przewietrzające

•	 Otwarcia przewietrzające zapobiegają ewentualnemu zbieraniu się gazu oraz nadmiernemu 
ogrzewaniu się obudowy

•	 Przekrój otwarcia S1 i S2 musi wynosić przynajmniej 150 cm²
•	 Należy koniecznie zachować odstęp (1), minimalny wymiar pomiędzy czołowym kantem 

kotła a wewnętrzną ścianą obudowy oraz odstęp (2), boczny minimalny wymiar pomiędzy 
kotłem a obudową

1000
min. (1)

530

15 (2)

min.1500

min. 400

min. 250

750

350
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Wskazówki palnowania dla ENERGY VARIO 3.0

PMA maxi
Wskazówki planowania PMA maxi

Hydraulika

Schemat hydrauliczny PMA maxi z zbiornikiem TW i jednym obiegiem grzewczym niemieszanym oraz z sprzęgłem hydraulicznym, 
wewnętrzna regulacja lub Compact C 

Schemat hydrauliczny PMA maxi z zbiornikiem TW i 2 mieszanymi obiegami grzewczymi, Regulacja SystaComfort II
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Hydraulika

Schemat hydrauliczny PMA maxi z Aqua EXPRESSO III w kaskadzie i 2 mieszanymi obiegami grzewczymi, Regulacja SystaComfort II

Schemat hydrauliczny PMA maxi z PS2Plus i 2 mieszanymi obiegami grzewczymi, Regulacja SystaComfort II

Wskazówka:
Czujnik TWO umieścić na odpowiedniej wysokości
w zależności pożądanego komfortu ciepłej wody

Wskazówki planowania PMA maxi

PMA maxi
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Wskazówki palnowania dla ENERGY VARIO 3.0

PMA maxi
Wskazówki planowania PMA maxi

Charakterystyka pompy Grundfos UPM2 25-70 dla PMA maxi

W zależności od wymaganej wysokości podnoszenia i przepływu, należy sprawdzić konieczność zastosowania sprzęgła hydraulicznego.

Charakterystyka pompy Grundfos UPML 25-105 PWM dla PMA maxi

W zależności od wymaganej wysokości podnoszenia i przepływu, należy sprawdzić konieczność zastosowania sprzęgła hydraulicznego.
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Wskazówki planowania PMA maxi

PMA maxi

Charakterystyka 

Strata ciśnienia PMA maxi

Regulowana ΔT Jedn. 45 65 85 115

Q przy ΔT = 100C m3/h 3,5 5,28 7,2 9,0

H przy ΔT = 100C mbar 456 652 612 1000

Q przy ΔT = 200C m3/h 1,75 2,64 3,60 4,50

H przy ΔT = 200C mbar 114 163 153 250

Q przy ΔT = 350C m3/h - - - 2,55

H przy ΔT = 350C mbar - - - 72

Q przy ΔT = 400C m3/h 0,90 1,32 1,80 nie obsługiwane

H przy ΔT = 400C mbar 30 45 40 nie obsługiwane

Przykład zastosowania:

Dostępny jest dowolny obieg grzewczy (konwektory, grzejniki, grzejniki płytowe, nagrzewnice powietrza, ogrzewanie podłogowe, ...)

Kiedy zalecane jest sprzęgło hydrauliczne?

Jeżeli istniejący lub obliczony maksymalny przepływ obiegu grzewczego przy maksymalnej mocy grzewczej

•	 na regulatorze przepływu

•	 lub przepływomierzu

•	 lub wyświetlaczu pompy elektronicznej

daje odczyt większy niż przepływ objętościowy kotła lub przepływ kotła spada poniżej 0,4 m³/h! 
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Neutralizacja kondensatu

Należy stosować się do obowiązujących przepisów i wytycznych dla danego obszaru i sposobu odprowadzenia kondensatu.

Podłączenie hydrauliczne

Do ogrzewania należy stosować rury z dyfuzją tlenu. W przypadku  instalacji wykonanej za pomocą rur które nie gwarantują braku dyfuzji tlenu, 
układ należy podłączyć z wykorzystaniem separacji systemów. Ogrzewanie podłogowe należy podłączyć do gazowego kotła kondensacyjnego 
za pomocą mieszacza 3-drogowego. Termostat kontaktowy, w celu ograniczenia maksymalnej temperatury, musi być zainstalowany na zasilaniu 
obiegu	ogrzewania	podłogowego.	Zawsze	podłączaj	termostaty	kontaktowe	między	fazą	zacisku	„PHK”	na	płycie	sterownika	SystaComfort	 II	a	
pompą obiegu grzewczego

Doprowadzenie powietrza do spalania

Powietrze do spalania nie może zawierać żadnych stężeń pyłu ani związków halogenowych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zaatakowania 
powierzchni	wymiennika	ciepła.	Związki	halogenowe	w	powietrzu	do	spalania	są	silnie	żrące.	Można	 je	znaleźć	w	sprayach,	rozcieńczalnikach,	
środkach odtłuszczających, środkach czyszczących, detergentach i rozpuszczalnikach. Nawiew powietrza do spalania należy zaplanować w taki 
sposób, aby powietrze wywiewane z np. z pralni, suszarni, galwanizerni i zakładu obróbki metali, pralni chemicznej, stacji benzynowej lub lakierni 
nie mogą być zassane.

Uzdatnianie wody (zgodnie z VDI 2035)

Montaż w systemie grzewczym bez wspomagania ogrzewaniem słonecznym

Najważniejszymi czynnikami, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość wody w układzie są: Tlen, wapno, muł (magnetyty) i inne pozostałości 
(w tym minerały). Jakość wody w układzie jest zatem określana przede wszystkim na podstawie zawartości tlenu, kwasowości, twardości, 
przewodności i zawartości chlorków. Oprócz jakości wody w instalacji ważną rolę odgrywa również sam system grzewczy. Więc w przypadku 
stosowania części systemu powodujących dyfuzję tlenu (takich jak niektóre rury ogrzewania podłogowego) tlen stale przedostaje się do wody 
w instalacji, należy temu niezawodnie zapobiegać, ponieważ spowoduje to uszkodzenie kotła lub innych części instalacji. W takich przypadkach 
należy zainstalować separację systemu, aby chronić system. 
 
Paradigma zaleca następujące wartości. 

Systemy według pojemności układu Rodzaj 
wymiennika ciepła Twardość Przewodność pH Żelazo Chlorki Siarczan

Mały system (bez systemu 
solar) < 10 l/kW AlSi-WT 16	°dH do 480 µS/cm

7,5 – 9 < 0,2 ppm < 100 
mg/l

< 50 
mg/l

Normalny system  
np. z zbiornikiem TW < 20 l/kW AlSi-WT & 

Inox-WT 11	°dH do 350 µS/cm

Duży system 
Kombi- lub Zbiornik bufo-
rowy

< 40 l/kW AlSi-WT & 
Inox-WT 7	°dH do 200 µS/cm

Moc powyżej 200 kW > 40 l/kW AlSi-WT 0,3	°dH do 10 µS/cm

Analizy wody pitnej dla danego obszaru można uzyskać od odpowiedzialnych przedsiębiorstw dostarczających wodę. Należy przestrzegać podanych 
wartości granicznych, aby zapobiec długotrwałej korozji innych części systemu, takich jak grzejniki, rury, zawory itp.

Instalacja z systemem AquaSolar

Wymagania opisano TH-1985 Jakość wody w Aqua Systemach.

Wskazówki palnowania dla ENERGY VARIO 3.0

PMA maxi
Wskazówki planowania PMA maxi
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Centale grzewcze w piwnicy (kaskady spalin)

Kaskada spalin dla 2 kotłów PMA maxi

Układ odprowadzania spalin zależny od powietrza z pomieszczenia dla kaskady gazowych kotłów 
kondensacyjnych z 2 kotłami, z zestawami przyłączeniowymi kotłów po stronie spalin i rurami 
kolektora z PP.

Kaskada spalin dla 3 lub 4 kotłów PMA maxi

Układ odprowadzania spalin zależny od powietrza z pomieszczenia dla kaskady gazowych kotłów 
kondensacyjnych z 3 lub 4 kotłami, z zestawami przyłączeniowymi kotłów po stronie spalin i 
rurami kolektora z PP.
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Granica dostawy zestawu spalinowego

Kaskady spalin niezależne od powietrza w pomieszczeniu dla 2 kotłów PMA maxi

Układ odprowadzania spalin niezależny od powietrza z pomieszczenia dla kaskady gazowych 
kotłów kondensacyjnych z 2 kotłami, z zestawami przyłączeniowymi kotłów po stronie spalin i 
rurami kolektora z PP.
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Kaskady spalinowe dla 2 kotłów serii PMA maxi

Krótki opis

•	 Instalacja spalinowa do kaskady gazowego kotła kondensacyjnego z zestawami 
przyłączeniowymi kotła po stronie spalin i rurami zbiorczymi z PP

•	 Wysokiej jakości system spalin dla kaskad 2-4 kotłów z zestawami przyłączeniowymi kotłów po 
stronie spalin i rur zbiorczych z PP

•	 Bez kotłów. Można mieszać różne moce kotłów. Maksymalna wysokość dla danego wykonania 
co najmniej 12m

•	 System zależny od powietrza z kotłowni
•	 Bez regulacji, wymagane sterowanie ogrzewaniem SystaComfort II z rozszerzeniem KAS lub  

SI/KAS lub programowalne sterowanie zewnętrzne przez OpenTherm lub interfejs 0-10 V
•	 Układy spalinowe o długości rur większej niż 25 m zawsze powinny być obliczane 

indywidualnie przez dział planowania i wyceny

Zalety i korzyści

•	 Szybkość montażu i oszczędność czasu
•	 Wspólne odprowadzenie spalin dla wszystkich kotłów
•	 Bardzo dobry stosunek ceny do wydajności
•	 Odporny na zalanie, ponieważ jest montowany na ścianie lub jako wolnostojący ze stojakami profilowymi

System spalinowy dla centrali grzewczej w piwnicy dla 2 urządzeń

110 mm do 90 kW 
(np. 2 x 45 kW)

125 mm do 130 kW
(np. 2 x 65 kW)

160 mm do 230 kW
(np. 2 x 85 kW lub 2 x 115 kW)

Numer zamów. 22-2850 22-2851 22-2852

Zakres dostawy

Instrukcja	montażu	• Bez	kotła,	bez	popy	• Zestaw	spalinowy

Wskazówka

•	 Proszę wybrać odpowiedni kocioł w rozdziale PMA maxi 
•	 Pasujący System rozdzielacza oraz pompy, znajduje się w rozdziale System rozdzielacza dla kaskad
•	 Wymagana regulacja dla kaskady kotłów kondensacyjnych, znajduje się w rozdziale Regulacja rozbudowa SystaComfort II
•	 Wymagany pojemnik neutralizacji kondensatu i pompa kondensatu, znajduje się w rozdziale Osprzęt dla PMA maxi

Specyfika

Regulacja obciążenia i zależna od czasu regulacja mocy kotłów z czasową zależnością kolejności załączania kotłów prowadzona jest poprzez regulację 
SystaComfort II z rozbudową KAS lub SI/KAS
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Trzy kroki do idealnego rozwiązania kaskadowego

Krok 1 Krok 2 Krok 3

Dobrać i określić całkowitą moc oraz podział 
na poszczególne kotły

Zapotrzebowanie ok 400 kW =
2 x 85 kW - 22-2732
2 x 115 kW - 22-2733

Wybrać rozwiązanie hydrauliczne 
odpowiednie do typu instalacji, np. 
wolnostojący w kotłowni

Nr artykułu: 22-2804

Dobrać instalację spalinową do typu instalacji, 
wymiarów komina i maksymalnej mocy: 
wolnostojący w kotłowni do 460 kW

Nr artykułu: 22-2857

Dobrać akcesoria do kotła jak wcześniej 
na przykład pompy dla PMA maxi

Centale grzewcze w piwnicy (kaskady spalin)
Kaskada spalin dla 2 kotłów PMA maxi
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Strona gazowa i spalinowa

W skład zestawu wchodzi:

110 mm do 90 kW 125 mm do 130 kW 160 mm do 230 kW

Konsola nośna

Numer zamów. 02-8908 02-8908 02-8908

Sztuk 2 x 2 x 2 x

Przysłona przewietrzająca

Numer zamów. 02-1111 02-1510 02-1112

Sztuk 1 x 1 x 1 x

Rura spalinowa, 0,50 m

Numer zamów. 02-7105 02-1500 02-1099

Sztuk 2 x 2 x 2 x

Uchwyt mocujący

Numer zamów. 02-8914 02-8915 02-8912

Sztuk 2 x 2 x 2 x

Łuk spalinowy, 87°

Numer zamów. 02-2859 02-2860 02-2860

Sztuk 2 x 2 x 2 x

Rura spalinowa zbiorcza, Przyłącze 80 mm, 45°

Numer zamów. 02-1514 - -

Sztuk 2 x - -

Rura spalinowa zbiorcza, Przyłącze 110 mm, 45°

Numer zamów. - 02-1516 02-1524

Sztuk - 2 x 2 x

Końcówka z odpływem kondensatu DN 32

Numer zamów. 02-1518 02-1519 02-1114

Sztuk 1 x 1 x 1 x

Przejście koncentryczne

Numer zamów. - 02-4403 02-4403

Sztuk - 2 x 2 x

Syfon Ø 32 mm z wężem DN 20, 1 m

Numer zamów. 02-1124 02-1124 02-1124

Sztuk 1 x 1 x 1 x

Centale grzewcze w piwnicy (kaskady spalin)
Kaskada spalin dla 2 kotłów PMA maxi
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Centale grzewcze w piwnicy (kaskady spalin)

Kaskady spalinowe dla 3 lub 4 kotłów serii PMA maxi

Krótki opis

•	 Instalacja spalinowa do kaskady gazowego kotła kondensacyjnego z zestawami 
przyłączeniowymi kotła po stronie spalin i rurami zbiorczymi z PP

•	 Wysokiej jakości system spalin dla kaskad 2-4 kotłów z zestawami przyłączeniowymi kotłów po 
stronie spalin i rur zbiorczych z PP

•	 Bez kotłów. Można mieszać różne moce kotłów. Maksymalna wysokość dla danego wykonania 
co najmniej 12m

•	 System zależny od powietrza z kotłowni
•	 Bez regulacji, wymagane sterowanie ogrzewaniem SystaComfort II z rozszerzeniem KAS lub  

SI/KAS lub programowalne sterowanie zewnętrzne przez OpenTherm lub interfejs 0-10 V
•	 Układy spalinowe o długości rur większej niż 25 m zawsze powinny być obliczane 

indywidualnie przez dział planowania i wyceny

Zalety i korzyści

•	 Szybkość montażu i oszczędność czasu
•	 Wspólne odprowadzenie spalin dla wszystkich kotłów
•	 Bardzo dobry stosunek ceny do wydajności
•	 Odporny na zalanie, ponieważ jest montowany na ścianie lub jako wolnostojący ze stojakami profilowymi

System spalinowy dla centrali grzewczej w piwnicy dla 3-4 urządzeń

160 mm do 345 kW 
(np. 2 x 45 kW)

200 mm do 460 kW
(np. 2 x 65 kW)

2 x 160 mm do 460 kW Blok
(np. 2 x 85 kW lub 2 x 115 kW)

Numer zamów. 22-2853 22-2854 22-2857

Zakres dostawy

Instrukcja	montażu	• Bez	kotła,	bez	popy	• Zestaw	spalinowy

Wskazówka

•	 Proszę wybrać odpowiedni kocioł w rozdziale PMA maxi 
•	 Pasujący System rozdzielacza oraz pompy, znajduje się w rozdziale System rozdzielacza dla kaskad
•	 Wymagana regulacja dla kaskady kotłów kondensacyjnych, znajduje się w rozdziale Regulacja rozbudowa SystaComfort II
•	 Wymagany pojemnik neutralizacji kondensatu i pompa kondensatu, znajduje się w rozdziale Osprzęt dla PMA maxi

Specyfika

Regulacja obciążenia i zależna od czasu regulacja mocy kotłów z czasową zależnością kolejności załączania kotłów prowadzona jest poprzez regulację 
SystaComfort II z rozbudową KAS lub SI/KAS

55

1

1
1

13

3

4

P
M

A
 m

ax
i

P
M

A
 m

ax
i

P
M

A
 m

ax
i

P
M

A
 m

ax
i

.. .. .. ..Nie zawiera

Granica dostawy zestawu spalinowego

Trzy kroki do idealnego rozwiązania kaskadowego

Krok 1 Krok 2 Krok 3

Dobrać i określić całkowitą moc oraz podział 
na poszczególne kotły

Zapotrzebowanie ok 400 kW =
2 x 85 kW - 22-2732
2 x 115 kW - 22-2733

Wybrać rozwiązanie hydrauliczne 
odpowiednie do typu instalacji, np. 
wolnostojący w kotłowni

Nr artykułu: 22-2804

Dobrać instalację spalinową do typu instalacji, 
wymiarów komina i maksymalnej mocy: 
wolnostojący w kotłowni do 230 kW

Nr artykułu: 22-2857

Dobrać akcesoria do kotła jak wcześniej 
na przykład pompy dla PMA maxi

Kaskada spalin dla 3 lub 4 kotłów PMA maxi
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Centale grzewcze w piwnicy (kaskady spalin)

W skład zestawu wchodzi:

do 350 kW
PMA maxi kaskada

3 x 115 kW
200 mm

do 460 kW
PMA maxi Kaskada

4 x 115 kW
200 mm

do 460
2 x 160 mm Blok
np 4 x 115 kW

200 mm

Konsola nośna

Numer zamów. 02-8908 02-8908 02-8908

Sztuk 2 x 3 x 4 x

Przysłona przewietrzająca

Numer zamów. 02-1214 02-1214 02-1214

Sztuk 1 x 1 x 1 x

Rura spalinowa, 0,50 m

Numer zamów. 02-7105 02-7105 02-7105

Sztuk 2 x 3 x 4 x

Uchwyt mocujący

Numer zamów. 02-9312 02-9312 02-9312

Sztuk 2 x 3 x 4 x

Łuk spalinowy, 87°

Numer zamów. 02-2860 02-2860 02-2860

Sztuk 3 x 4 x 4 x

Rura spalinowa zbiorcza, Przyłącze 110 mm, 45°

Numer zamów. 02-1525 02-1525 02-1524

Sztuk 3 x 4 x 4 x

Końcówka z odpływem kondensatu DN 32

Numer zamów. 02-1217 02-1217 02-1114

Sztuk 1 x 1 x 2 x

Przejście koncentryczne

Numer zamów. 02-4403 02-4403 02-4403

Sztuk 3 x 4 x 4 x

Syfon Ø 32 mm z wężem DN 20, 1 m

Numer zamów. 02-1124 02-1124 02-1124

Sztuk 1 x 1 x 2 x

Element Y 2 x 160 na 200 mm

Numer zamów. 22-2861

Sztuk 1 x

Kaskada spalin dla 3 lub 4 kotłów PMA maxi
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Wymiary

Schemat wymiarowy Kaskada kotłów PMA maxi
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Schemat wymiarowy Kaskada kotłów PMA maxi, widok boczny
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Widok prowadzenia spalin, Blok 4 kotły 2x 160mm na 200mm w szacht

1  Przejściowa rura zbiorcza spalin 110 mm,  
160, 200 mm, odejście 80 mm lub 110 mm

2  Końcówka z odpływem kondensatu i 
syfonem DN 32

3  Łuk spalinowy 87 °, 80 mm lub 110 mm

4  Rura spalinowa 80 mm lub 110 mm

5  Podłączenie kotła 100/110, przy PMA maxi 
65-115 kW, 

Centale grzewcze w piwnicy (kaskady spalin)
Kaskada spalin dla 3 lub 4 kotłów PMA maxi
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Kaskady spalinowe niezależne od powietrza z pomieszczenia dla kotłów serii PMA maxi

Krótki opis

•	 Niezależna od powietrza w pomieszczeniu kaskada spalin LAS. System spalin do kaskady 
gazowego kotła kondensacyjnego z zestawami przyłączeniowymi kotła po stronie spalin i 
przewodami zbiorczymi LAS

•	 Wysokiej jakości system spalin dla kaskad 2 kotłów z zestawami przyłączeniowymi kotłów po 
stronie spalin i rurach zbiorczych z PP

•	 Bez kotłów. Można mieszać różne moce kotłów. Maksymalna wysokość dla danego wykonania 
co najmniej 9m

•	 System niezależny od powietrza z kotłowni
•	 Bez regulacji, wymagane sterowanie ogrzewaniem SystaComfort II z rozszerzeniem KAS lub  

SI/KAS lub programowalne sterowanie zewnętrzne przez OpenTherm lub interfejs 0-10 V

Zalety i korzyści

•	 Niezależny od powietrza z pomieszczenia, szybkość montażu i oszczędność czasu
•	 Wspólne odprowadzenie spalin dla wszystkich kotłów
•	 Odporny na zalanie, ponieważ jest montowany na ścianie lub jako wolnostojący ze stojakami profilowymi
•	 Nie jest wymagany nawiew z zewnątrz, co zmniejsza straty ciepła przy niskich temperaturach zewnętrznych
•	 Powietrze do kotła jest zasysane przez komin na zasadzie przeciwprądu i w ten sposób podgrzewane resztkowym ciepłem spalin. Wyższa 

wydajność systemu

System spalinowy dla centrali grzewczej w piwnicy dla 2 kotłów

Kaskada spalinowa LAS 110/160 z dwoma 
przyłączami kotła 80/125

Kaskada spalinowa LAS 110/160 z dwoma 
przyłączami kotła 110/160

Numer zamów. 22-2855 22-2856

Zakres dostawy

Instrukcja	montażu	• Bez	kotła,	bez	popy	• Zestaw	spalinowy

Wskazówka

•	 Proszę wybrać odpowiedni kocioł w rozdziale PMA maxi
•	 Pasujący System rozdzielacza oraz pompy, znajduje się w rozdziale System rozdzielacza dla kaskad
•	 Wymagana regulacja dla kaskady kotłów kondensacyjnych, znajduje się w rozdziale Regulacja rozbudowa SystaComfort II
•	 Wymagany pojemnik neutralizacji kondensatu i pompa kondensatu, znajduje się w rozdziale Osprzęt dla PMA maxi

Specyfika

Regulacja obciążenia i zależna od czasu regulacja mocy kotłów z czasową zależnością kolejności załączania kotłów prowadzona jest poprzez regulację 
SystaComfort II z rozbudową KAS lub SI/KAS

Centale grzewcze w piwnicy (kaskady spalin)
Kaskada spalin dla 2 kotłów PMA maxi
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Strona gazowa i spalinowa

W skład zestawu wchodzi:

110/160 na 80/125 mm do 90 kW 110/160 na 110/160 mm do 170 kW

Konsola nośna

Numer zamów. 02-8908 02-8908

Sztuk 2 x 2 x

Osłona ścienna

Numer zamów. 02-1561 02-1561

Sztuk 1 x 1 x

Rura spalinowa, 0,50 m 110/160 mm

Numer zamów. 02-1555 02-1555

Sztuk 3 x 5 x

Uchwyt mocujący

Numer zamów. 02-8912 02-8912

Sztuk 2 x 2 x

Rura spalinowa, 0,50 m 80/125 mm

Numer zamów. 22-0030

Sztuk 2 x

LAS trójnik 110/160 na 80/125 mm

Numer zamów. 22-1536 -

Sztuk 2 x -

LAS trójnik 110/160 na 110/160 mm

Numer zamów. - 22-1537

Sztuk - 2 x

Zaślepka spalin 110 mm, PP

Numer zamów. 02-1574 02-1574

Sztuk 1 x 1 x

Zaślepka powietrza 160 mm, Biała

Numer zamów. 12-1575 02-1575

Sztuk 1 x 1 x

Przyłącze kotła LAS 100/150 na 110/160 mm

Numer zamów. 02-1571

Sztuk 2 x

Odpływ kondensatu z syfonem 110/160 mm

Numer zamów. 02-1572 02-1572

Sztuk 1 x 1 x

Centale grzewcze w piwnicy (kaskady spalin)
Kaskada spalin dla 2 kotłów PMA maxi
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System rozdzielacza dla kaskad PMA maxi

System rozdzielacza dla kaskady 2 kotłów

•	 System rozdzielaczy hydraulicznych wraz z izolacją (akcesoria) dla 2 kotłów
•	 Możliwość zawieszenia na ścianie lub wolnostojąca
•	 Wariant blokowy typu „Tył do Tył” zapewniający maksymalne wykorzystanie przestrzeni
•	 Regulacja mocy kotła zależna od obciążenia i czasu, z przełączaniem sekwencyjnym zależnym 

od czasu pracy za pomocą regulacji SystaComfort II z odpowiednią rozbudową.

System rozdzielacza dla kaskady 3 kotłów

•	 System rozdzielaczy hydraulicznych wraz z izolacją (akcesoria) dla 3 kotłów
•	 Możliwość zawieszenia na ścianie lub wolnostojąca
•	 Wariant blokowy typu „Tył do Tył” zapewniający maksymalne wykorzystanie przestrzeni
•	 Regulacja mocy kotła zależna od obciążenia i czasu, z przełączaniem sekwencyjnym zależnym 

od czasu pracy za pomocą regulacji SystaComfort II z odpowiednią rozbudową.

System rozdzielacza dla kaskady 4 kotłów

•	 System rozdzielaczy hydraulicznych wraz z izolacją (akcesoria) dla 4 kotłów
•	 Możliwość zawieszenia na ścianie lub wolnostojąca
•	 Wariant blokowy typu „Tył do Tył” zapewniający maksymalne wykorzystanie przestrzeni
•	 Regulacja mocy kotła zależna od obciążenia i czasu, z przełączaniem sekwencyjnym zależnym 

od czasu pracy za pomocą regulacji SystaComfort II z odpowiednią rozbudową.

Osprzęt dla systemów rozdzielaczy

Akcesoria do systemu dystrybucji, takie jak:
•	 Pompy
•	 Sprzęgła hydrauliczne
•	 Izolacje
•	 System stojaków dla wersji wolnostojącej



204

KATALOG 2023 / V1.0 / 01/2023

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Dettenhausen. Zmiany techniczne zastrzeżone.

System rozdzielacza dla kaskady 2 kotłów

Krótki opis

•	 System rozdzielacza z izolacją dla kaskady 2 kotłów, pasuje do wszystkich PMA maxi
•	 Wraz z wszystkimi wymaganymi komponentami
•	 Rozdzielacze są dopasowane do montażu naściennego lub do montażu stojącego kotłów  

PMA maxi
•	 Do zastosowania jako wykonanie lewe lub prawe
•	 Pompy dobieramy odpowiednio do mocy kotłów

Naścienny dla kaskady 2 kotłów Stojący dla kaskady 2 kotłów

Numer zamów. 22-2341 22-2800

Zakres dostawy

1	Szyna	montażowa	lub	rama	montażowa	ze	stojakiem• 1	Belka	rozdzielacza	dla	2	kotłów,	Ogrzewanie	DN	65,	Gaz	DN	50	• 2	Zestawy	połączeniowe	
dla	zasilania	i	powrotu,	Zawór	bezpieczeństwa	3	bar,	Klapa	zwrotna,	Zawory	odcinające,	Zawór	gazowy	z	zab.	termicznym	• 1	ślepy	kołnierz	Gaz	
DN	50	PN16	• 	2	ślepe	kołnierze	Ogrzewanie	DN	65	PN6	• Rozmaite	części	izolacji	dla	belki	rozdzielacza	i	przyłączy	kotłów	• Zestaw	zaślepek	dla	
nie wykorzystanych przyłączy

Wskazówka

•	 Wymagane są wysokosprawne pompy dla PMA maxi 45-115 kW do zabudowy w zestawie podłączenia kotła, patrz Osprzęt Systemu rozdzielacza 
dla kaskady PMA mxi

•	 Zabudowa TacoSetter na zasilaniu/ powrocie kotłów do belki rozdzielacza nie jest konieczna
•	 Czas dostawy ok. 3 tygodnie
•	 Sprzęgło hydrauliczne nie jest objęte zakresem dostawy rozdzielacza

Wymiary

Schemat wymiarowy kaskady 2 kotłów PMA maxi
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Kołnierz ogrzewanie = DN 65
Kołnierz gaz = DN 50
A = DN 65
B = DN 65
X = 200 mm
Y = 560 mm
OV = 633 mm

  Opcjonalne przyłącze gazu
  Dopływ powietrza: przy 45 kW Ø 125 
mm, przy 65/85/115 kW Ø 150 mm
  Odpływ spalin: przy 45 kW Ø 80 mm, 
przy 65/85/115 kW Ø 100 mm

System rozdzielacza dla kaskad PMA maxi
System rozdzielacza dla kaskady 2 kotłów
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System rozdzielacza dla kaskad PMA maxi
System rozdzielacza dla kaskady 3 kotłów

Naścienny dla kaskady 3 kotłów Stojący dla kaskady 3 kotłów

Numer zamów. 22-2342 22-2801

Wskazówka

•	 Wymagane są wysokosprawne pompy dla PMA maxi 45-115 kW do zabudowy w zestawie podłączenia kotła, patrz Osprzęt Systemu rozdzielacza 
dla kaskady PMA maxi

•	 Zabudowa TacoSetter na zasilaniu/ powrocie kotłów do belki rozdzielacza nie jest konieczna
•	 Sprzęgło hydrauliczne nie jest objęte zakresem dostawy rozdzielacza

 System rozdzielacza dla kaskady 3 kotłów

Krótki opis

Wymiary

Schemat wymiarowy kaskady 3 kotłów PMA maxi
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A = DN 65
B = DN 65
X = 200 mm
Y = 560 mm
OV = 633 mm
Kołnierz ogrzewanie = DN 65
Kołnierz gaz = DN 50

 Opcjonalne przyłącze gazu
  Dopływ powietrza: przy 45 kW Ø 125 
mm, przy 65/85/115 kW Ø 150 mm
  Odpływ spalin: przy 45 kW Ø 80 mm, 
przy 65/85/115 kW Ø 100 mm

Zakres dostawy

1	Szyna	montażowa	lub	rama	montażowa	ze	stojakiem• 1	Belka	rozdzielacza	dla	2	kotłów,	Ogrzewanie	DN	65,	Gaz	DN	50	• 3	Zestawy	połączeniowe	
dla	zasilania	i	powrotu,	Zawór	bezpieczeństwa	3	bar,	Klapa	zwrotna,	Zawory	odcinające,	Zawór	gazowy	z	zab.	termicznym	• 1	ślepy	kołnierz	Gaz	
DN	50	PN16	• 	2	ślepe	kołnierze	Ogrzewanie	DN	65	PN6	• Rozmaite	części	izolacji	dla	belki	rozdzielacza	i	przyłączy	kotłów	• Zestaw	zaślepek	dla	
nie wykorzystanych przyłączy

•	 System rozdzielacza z izolacją dla kaskady 2 kotłów, pasuje do wszystkich PMA maxi
•	 Wraz z wszystkimi wymaganymi komponentami
•	 Rozdzielacze są dopasowane do montażu naściennego lub do montażu stojącego kotłów PMA 

maxi
•	 Do zastosowania jako wykonanie lewe lub prawe
•	 Pompy dobieramy odpowiednio do mocy kotłów
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Naścienny dla kaskady 4 
kotłów

Stojący dla kaskady 4 kotłów
 Blok Stojący dla kaskady 4 

kotłów

Numer zamów. 22-2343 22-2802 22-2804

Zakres dostawy

Wskazówka

•	 Wymagane są wysokosprawne pompy dla PMA maxi 45-115 kW do zabudowy w zestawie podłączenia kotła, patrz Osprzęt Systemu rozdzielacza 
dla kaskady PMA maxi

•	 Zabudowa TacoSetter na zasilaniu/ powrocie kotłów do belki rozdzielacza nie jest konieczna
•	 Sprzęgło hydrauliczne nie jest objęte zakresem dostawy rozdzielacza
•	 W przypadku Bloku czterech elementów nr artykułu 22-2804, jako system spalinowy należy wybrać artykuł 22-2857

System rozdzielacza dla kaskady 4 kotłów

Krótki opis

Wymiary

Schemat wymiarowy kaskady 4 kotłów PMA maxi
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A = DN 65
B = DN 65
X = 200 mm
Y = 560 mm
OV = 633 mm
Kołnierz ogrzewanie = DN 65
Kołnierz gaz = DN 50

 Opcjonalne przyłącze gazu
  Dopływ powietrza: przy 45 kW Ø 125 
mm, przy 65/85/115 kW Ø 150 mm
  Odpływ spalin: przy 45 kW Ø 80 mm, 
przy 65/85/115 kW Ø 100 mm

•	 System rozdzielacza z izolacją dla kaskady 2 kotłów, pasuje do wszystkich PMA maxi
•	 Wraz z wszystkimi wymaganymi komponentami
•	 Rozdzielacze są dopasowane do montażu naściennego lub do montażu stojącego kotłów PMA 

maxi
•	 Dostępny również jako Blok dla 4 sztuki „z powrotem do tyłu”
•	 Do zastosowania jako wykonanie lewe lub prawe
•	 Pompy dobieramy odpowiednio do mocy kotłów

1	Szyna	montażowa	lub	rama	montażowa	ze	stojakiem• 1	Belka	rozdzielacza	dla	2	kotłów,	Ogrzewanie	DN	65,	Gaz	DN	50	• 4	Zestawy	połączeniowe	
dla	zasilania	i	powrotu,	Zawór	bezpieczeństwa	3	bar,	Klapa	zwrotna,	Zawory	odcinające,	Zawór	gazowy	z	zab.	termicznym	• 1	ślepy	kołnierz	Gaz	
DN	50	PN16	• 	2	ślepe	kołnierze	Ogrzewanie	DN	65	PN6	• Rozmaite	części	izolacji	dla	belki	rozdzielacza	i	przyłączy	kotłów	• Zestaw	zaślepek	dla	
nie wykorzystanych przyłączy

System rozdzielacza dla kaskad PMA maxi
System rozdzielacza dla kaskady 4 kotłów
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System rozdzielacza dla kaskad PMA maxi
Osprzęt systemu rozdzielaczy

Osprzęt

Wysokosprawna pompa Grundfos UPM2 25-70 PMA maxi

Dla	PMA	maxi	45	i	65	kW	• Długość	130	mm	• Tylko	dla	zabudowy	zewnętrznej	• 	Index	efektywności	energetycznej	
(EEI) ≤ 0,23
Zakres dostawy: Wysokosprawna	pompa	Grundfos	UPM2	25-70	• Podłączenie	 śrubunkowe	z	MS,	DN	32	 (1	¼“),	
każde	1	x	GW	i	1	x	GZ	• 1	zestaw	uszczelnień

Numer zamów. 22-0490

Wskazówka: Ta pompa kotła nadaje się tylko do sprzęgła hydraulicznego lub do ładowania zbiornika buforowego.

Wysokosprawna pompa Grundfos UPML 25-105

Dla	PMA	maxi	85	kW	i	115	kW	• Długość	130	mm	• Tylko	dla	zabudowy	zewnętrznej	• 	Index	efektywności	energetycznej	
(EEI) ≤ 0,23
Zakres dostawy: Wysokosprawna	pompa	Grundfos	UPML	25-105	• Podłączenie	śrubunkowe	z	MS,	DN	32	(1	¼“),	
każde	1	x	GW	i	1	x	GZ	• 1	zestaw	uszczelnień

Numer zamów. 22-2340

Wskazówka: Ta pompa kotła nadaje się tylko do sprzęgła hydraulicznego lub do ładowania zbiornika buforowego.

Sprzęgło hydrauliczne DN 65 do 350 kW

Sprzęgło hydrauliczne pasuje do belki rozdzielacza DN 65

Numer zamów. 22-2331

Wskazówka: Izolację	 należy	 zamówić	 oddzielnie	 •  Przy	 zastosowaniu	 sprzęgła	 hydraulicznego	 konieczne	 jest	
Przedłużenie rury gazowej (Osprzęt)

Sprzęgło hydrauliczne DN 65 do 460 kW

Sprzęgło hydrauliczne pasuje do belki rozdzielacza DN 65

Numer zamów. 22-2332

Wskazówka: Izolację	 należy	 zamówić	 oddzielnie	 •  Przy	 zastosowaniu	 sprzęgła	 hydraulicznego	 konieczne	 jest	
Przedłużenie rury gazowej (Osprzęt)

Izolacja sprzęgła hydraulicznego DN 65 do 350 kW

Izolacja EPP pasuje dla sprzęgła hydraulicznego do 350 KW

Numer zamów. 22-2333

Izolacja sprzęgła hydraulicznego DN 65 do 460 kW

Izolacja EPP pasuje dla sprzęgła hydraulicznego do 460 KW

Numer zamów. 22-2334

Zestaw łuku DN 65

Zestaw łuku DN 65 do połączenia z belką rozdzielacza
Zakres dostawy: 2	Łuki	DN	65	• 1	Zestaw	uszczelnień	(dla	jednej	strony)	• 1	Zestaw	śrub

Numer zamów. 22-2335

Wskazówka: Izolację należy zamówić oddzielnie
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Izolacja zestawu łuku DN 65

Izolacja EPP pasuje dla zestawu łuku DN 65

Numer zamów. 22-2336

Filtr gazowy DN 50

Filtr gazowy do zabudowy na belce rozdzielacza lub na Przedłużeniu rury gazowej
Zakres dostawy: 1	Filtr	gazowy	Dungs	DN	50	• 1	Zestaw	uszczelnień	• 1	Zestaw	śrub

Numer zamów. 22-2338

Przedłużenie rury gazowej DN 50

Przedłużenie rury gazowej konieczne przy zastosowaniu sprzęgła hydraulicznego
Zakres dostawy: Przedłużenie	rury	z	przyspawanymi	kołnierzami	DN	50	PN	6	• 1	Uszczelnienie	• 1	Zestaw	śrub

Numer zamów. 22-2337

Kołnierz połączeniowy DN 65 Ogrzewanie, DN 50 Gaz

Zakres dostawy: 2	x	kołnierz	połączeniowy	DN	65	PN	6	dla	ogrzewania	• 1	x	kołnierz	połączeniowy	DN	50	PN	16	
• 1	x	Uszczelnienie	dla	kołnierza	ogrzewania	• 1	x	Uszczelnienie	dla	gazu

Numer zamów. 22-2339

I-Profil stojaka

Profil stojaka I w połączeniu z ramą montażową służy do montażu kotła PMA maxi na ścianie

Zakres dostawy: 1 Profil stalowy z połączeniem śrubowym

Numer zamów. 22-2807

Rama montażowa kotła gazowego

Rama montażowa do skręcania z dwoma profilami stojaka. Na szynie można montować kotły gazowe kondensacyjne 
PMA maxi oraz PMA i PMI.

Zakres dostawy: 1 rama stalowa z połączeniem śrubowym

Numer zamów. 22-2808

L-Profil stojaka

Profil stojaka L w połączeniu z ramą montażową służy do montażu kotła PMA maxi w pozycji stojącej

Zakres dostawy: 1 Profil stalowy z połączeniem śrubowym

Numer zamów. 22-2809

System rozdzielacza dla kaskad PMA maxi
Osprzęt systemu rozdzielaczy
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System rozdzielacza dla kaskad PMA maxi
Osprzęt systemu rozdzielaczy

Regulacja wysokości dla stojaków I i L.

Regulacja wysokości jako stopka do profilów stojaka I i L.

Zakres dostawy: Regulacja wysokości dla profilu stalowego

Numer zamów. 22-2811

Płyta montażowa do ściany

Płyta montażowa do ściany montowana jest na stojaku z profilu I lub L.

Numer zamów. 22-2813
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Zestaw dla podłączenia kotła, Centrala grzewcza w piwnicy – (ZOPP*) 

•	 Zestaw	podłączeniowy	do	komina	dla	kotłów	kondensacyjnych	w	piwnicy
•	 Temperatura	spalin	do	120	°C
•	 Przystosowany	 dla	 wiszących	 na	 ścianie	 lub	 stojących	 gazowych	 kotłów	 kondensacyjnych	

Paradigma
•	 Prosty	montaż	poprzez	połączenia	mufowe

Zestaw dla podłączenia kotła, Centrala grzewcza w piwnicy – (NOPP**) 

•	 Zestaw	podłączeniowy	do	komina	dla	kotłów	kondensacyjnych	w	piwnicy
•	 Temperatura	spalin	do	120	°C
•	 Przystosowany	 dla	 wiszących	 na	 ścianie	 lub	 stojących	 gazowych	 kotłów	 kondensacyjnych	

Paradigma
•	 Prosty	montaż	poprzez	połączenia	mufowe

Rura spalinowa do zabudowy w kominie – (ZOPP* i NOPP**) 

•	 Zestaw	podłączeniowy	dla	sztywnej	rury	w	kominie
•	 Temperatura	spalin	do	120	°C
•	 Przystosowany	 dla	 wiszących	 na	 ścianie	 lub	 stojących	 gazowych	 kotłów	 kondensacyjnych	

Paradigma
•	 Prosty	montaż	poprzez	połączenia	mufowe

Centrala grzewcza w piwnicy Kaskada – (ZOPP*) 

•	 Wszystkie	wymagane	pojedyncze	elementy
•	 Temperatura	spalin	do	120	°C
•	 Przystosowany	dla	wiszących	na	ścianie	gazowych	kotłów	kondensacyjnych	Paradigma
•	 Prosty	montaż	poprzez	połączenia	mufowe

M
od

ul
a

M
od

ul
a

M
od

ul
a

Elastyczna rura spalinowa do zabudowy w kominie – (ZOPP* i NOPP**) 

•	 Wszystkie	wymagane	pojedyncze	elementy
•	 Temperatura	spalin	do	120	°C
•	 Przystosowany	dla	wiszących	lub	stojących	gazowych	kotłów	kondensacyjnych	Paradigma
•	 Prosty	montaż	poprzez	połączenia	mufowe
Uwaga:	Systemy	dostępne	na	zapytanie.

Zestaw dla podłączenia kotła, Dachowa centrala grzewcza – (NOPP**) 

•	 Zastosowanie,	przy	zabudowie	gazowego	kotła	kondensacyjnego	na	poddaszu
•	 Temperatura	spalin	do	120	°C
•	 Przystosowany	dla	wiszących	lub	stojących	gazowych	kotłów	kondensacyjnych	Paradigma
•	 Prosty	montaż	poprzez	połączenia	mufowe
Uwaga:	Systemy	dostępne	na	zapytanie. M

od
ul
a	
N
T

Systemy odprowadzania spalin dla ścian zewnętrznych – (NOPP**) 

•	 Wszystkie	wymagane	pojedyncze	elementy
•	 Temperatura	spalin	do	120	°C
•	 Przystosowany	dla	wiszących	lub	stojących	gazowych	kotłów	kondensacyjnych	Paradigma
•	 Prosty	montaż	poprzez	połączenia	mufowe
Uwaga:	Systemy	dostępne	na	zapytanie.

Wskazówki techniczne dla systemów spaliny/powietrze Strona	222

Objaśnienie:
*	 ZOPP	-	Zależnie	od	powietrza	pomieszczenia
**	 NOPP	-	Niezależnie	od	powietrza	pomieszczenia

Systemy spalinowo-powietrzne
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Zestaw dla podłączenia kotła, Centrala grzewcza w piwnicy – (NOPP)

ModuVario NT

Krótki opis

•	 Zestaw	podłączeniowy	do	komina	dla	gazowych	kotłów	kondensacyjnych	w	piwnicy
•	 Temperatura	spalin	do	120	°C
•	 Przystosowany	dla	wiszących	na	ścianie	lub	stojących	gazowych	kotłów	kondensacyjnych	Paradigma
•	 Prosty	montaż	poprzez	połączenia	mufowe

Zestaw przyłączeniowy 
kotła

Ø 60 / 100 mm
na D 80 mm

Zestaw przyłączeniowy 
kotła

ModuVario NT
Ø 60 / 100 mm

Zestaw przyłączeniowy 
kotła

do 45 kW
Ø 80 / 125 mm

Zestaw przyłączeniowy 
kotła

od 65 do 115 kW
Ø 110 / 160 mm

Numer	zamów. 22-1510 22-1885 22-0301 22-0395

Wskazówka

•	 Przy	zastosowaniu	zestawu	podłączenia	kotła	22-0301		D80/125	przy	ModuVario	NT	wymagany	jest	adapter	spalinowy	80/125	-	Numer	zamów.	
02-6631

•	 Maksymalna	dopuszczalna	wysokość	w	kominie	zawarta	jest	w	tabeli	w	rubryce	„Maksymalna	dopuszczalna	wysokość	czynna	przewodów	spali-
nowych“	-		zależnie	od	powietrza	pomieszczenia		–	w	rozdziale	Wskazówki	techniczne	dla	systemów	spaliny/powietrze.

W skład zestawu wchodzi:

Ø 60 / 100 mm
na D 80 mm

Ø 60 / 100 mm Ø 80 / 125 mm Ø 110 / 160 mm

1 Tuba smarowidła, 150 g

Numer	zamów. 02-8298 02-8298 02-8298 02-8298

Sztuk 1 x 1 x 1 x 1 x

Przejście ekscentryczne

Numer	zamów. 22-1524 - - -

Sztuk 1 x - - -

Systemy spalinowo-powietrzne
Systemy spalinowe NOPP
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Ø 60 / 100 mm
na D 80 mm

Ø 60 / 100 mm Ø 80 / 125 mm Ø 110 / 160 mm

LAS - przedłużenie - 0,50 m (można skrócić)

Numer	zamów. 22-1513 22-1513 22-0030 02-1555

Sztuk 1 x 1 x 1 x 1 x

LAS - trójnik rewizyjny, 87°

Numer	zamów. - - - 02-1560

Sztuk - - - 1 x

LAS - Łuk rewizyjny, 87°

Numer	zamów. 22-1519 22-1519 22-0037 -

Sztuk 1 x 1 x 1 x -

LAS - łącznik dla kotła Modula

Numer	zamów. - - - 02-1571

Sztuk - - - 1 x

Rozeta naścienna

Numer	zamów. 22-1521 22-1521 22-0044 02-1561

Sztuk 1 x 1 x 1 x 1 x

Osprzęt

Adapter spalinowy 60/100 dla PMA

Koncentryczny	adapter	spalinowy	D80/125

Numer	zamów. 22-1584

Adapter spalinowy 80/125 dla ModuVario NT

Koncentryczny	adapter	spalinowy	D80/125

Numer	zamów. 02-6631

Systemy spalinowo-powietrzne
Systemy spalinowe NOPP
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Osprzęt

LAS - łącznik dla kotła Modula dla PMA maxi 65, 85 i 115 kW

Ø 110 / 160 mm

Numer	zamów. 02-1571

Średnica	rury mm 110	/	150

L1 mm 160

LAS - Redukcja 80/125 mm na 60/100 mm

Numer	zamów. 22-1526

LAS - Przejście koncentryczne 

Do	rozbudowy	systemu	spalinowego	LAS	z	D60/100	na	D80/125	lub	80/125	na	110/160

80/125 110/160

Numer	zamów. 22-1525 02-1573

Średnica	rury mm 60	/	100 80/125

L1 mm 135

LAS - Przejście ekscentryczne 60/100 mm na 80/125 mm

Zabudowa	przebiega	na	poziomym	przewodzie	spalinowym	przed	łukiem	ściany	zewnętrznej

Numer	zamów. 22-1527

LAS - trójnik rewizyjny, 87°

Tylko do montażu wewnątrz
Ø 110 / 160 mm

Numer	zamów. 02-1560

Średnica	rury mm 110	/	150

L1 mm 140

L2 mm 130

L3 mm 65
L1

L3

L2

Systemy spalinowo-powietrzne
Systemy spalinowe NOPP
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LAS - przedłużenie - 0,50 m (można skrócić)

Ø  60 / 100 mm Ø  80 / 125 mm Ø  110 / 160 mm

Numer	zamów. 22-1513 22-0030 02-1555

Średnica	rury mm 60	/	100 80	/	125 110	/	150

L1 mm 500 500 500

L3 mm 55 55 60

L3

L1

LAS - przedłużenie - 1,0 m (można skrócić)

Ø  60 / 100 mm Ø  80 / 125 mm Ø 110 / 160 mm

Numer	zamów. 22-1514 22-0031 02-1556

Średnica	rury mm 60	/	100 80	/	125 110	/	150

L1 mm 1.000 1.000 1.000

L3 mm 55 55 60

L3

L1

LAS - przedłużenie - 1,95 m (można skrócić)

Ø  60 / 100 mm Ø  80 / 125 mm

Numer	zamów. 22-1535 22-1530

Średnica	rury mm 60	/	100 80	/	125

L1 mm 1.950 1.950

L3 mm 55 55

L3

L1

LAS - łuk, 30°

Ø  60 / 100 mm Ø  80 / 125 mm

Numer	zamów. 22-0287 22-0033

Średnica	rury mm 60	/	100 80	/	125

L1 mm 85 100

L2 mm 95 110

L3 mm 55 55

L1

L2

L3

Osprzęt

Systemy spalinowo-powietrzne
Systemy spalinowe NOPP
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LAS - łuk, 45°

Ø  60 / 100 mm Ø  80 / 125 mm Ø 110 / 160 mm

Numer	zamów. 22-1516 22-0034 02-1557

Średnica	rury mm 60	/	100 80	/	125 110	/	150

L1 mm 70 90 110

L2 mm 80 90 110

L3 mm 55 55 60

L1

L2

L3

LAS - łuk, 87°

Ø  60 / 100 mm Ø  80 / 125 mm Ø  110 / 160 mm

Numer	zamów. 22-1517 22-0035 02-1558

Średnica	rury mm 60	/	100 80	/	125 110	/	150

L1 mm 110 120 165

L2 mm 120 130 174

L3 mm 55 55 60

L1

L2

L3

Osprzęt

LAS - Rura rewizyjna

Ø  60 / 100 mm Ø  80 / 125 mm Ø  110 / 160 mm

Numer	zamów. 22-1518 22-0036 02-1559

Średnica	rury mm 60	/	100 80	/	125 110	/	160

L1 mm 250 270 270

L3 mm 55 55 60

L1

L3

LAS - Łuk rewizyjny, 87°

Ø  60 / 100 mm Ø  80 / 125 mm

Numer	zamów. 22-1519 22-0037

Średnica	rury mm 60	/	100 80	/	125

L1 mm 110 120

L2 mm 120 130
L1

L2

L3

Systemy spalinowo-powietrzne
Systemy spalinowe NOPP
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Osprzęt

Króciec wyrzutowy dla ściany zewnętrznej

Kolor:	biały	• Wraz	z	dwoma	rozetami	naściennymi.	• Jako	element	końcowy	dla	ściany	zewnętrznej	• Przed	zabudowa-
niem	tego	rozwiązania	należy	uzyskać	zgodę	kominiarza.

Ø  60 / 100 mm Ø  80 / 125 mm

Numer	zamów. 22-1855 22-2005

Średnica	rury mm 60	/	100 80	/	125

L1 mm 954 952

D1 mm 160 220

L1

D1

Krócieć wlotu

Ø  60/100 mm Ø  80/125 mm Ø 110/160 mm

Numer	zamów. 22-1533 22-1531 02-1566

Średnica	rury mm 60/100 80/125 110/160

L1 mm 250 165 175

L2 mm 55 55 60

Wskazówka: montaż	w	pionie

L1

L3

Odpływ kondensatu z syfonem

Ø  80/125 mm Ø 110/160 mm

Numer	zamów. 02-1120 02-1572

Zaślepka górna

Ściana	zewnętrzna	

Ø  60/100 mm Ø  80/125 mm Ø  110/160 mm

Numer	zamów. 22-1534 22-1532 02-1565

Średnica	rury mm 60/100 80/125 110/160

L1 mm 75 75 90

L3 mm 57 57 61
L2

L1

Systemy spalinowo-powietrzne
Systemy spalinowe NOPP
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Obejma mocująca LAS

Do	umocowania	rury	podwójnej	do	sufitu	lub	do	ściany

Ø  60 / 100 mm Ø  80 / 125 mm Ø  110 / 160 mm

Numer	zamów. 22-1520 22-0056 02-1562

Średnica	rury mm 60	/	100 80	/	125 110	/	150

L1 mm 148 168 208

D1 mm 100 125 150

D1 L1

Osprzęt

Płyta ścienna

Ø  60/100 mm Ø  80/125 mm Ø  110/160 mm

Numer	zamów. 22-1521 22-0044 02-1561

Średnica	rury mm 60/100 80/125 110/160

L1 mm 194 230 230

L2 mm 100 125 150D1

L1

Uchwyt montażowy

Ø  60/100 mm Ø  80/125 mm Ø  110/160 mm

Numer	zamów. 22-2006 22-0088 02-1563

Średnica	rury mm 60/100 80/125 110/160

L1 mm 175 195 235

L2	(od-do) mm 100	–	140 106	–	160 134	–	186

L1

L2

Przedłużenie uchwytu montażowego

Ø  60/100 mm Ø  80/125 mm

Numer	zamów. 22-0090 02-1564

L1 mm 132 132

L2 mm 160 160

L1 L2

Systemy spalinowo-powietrzne
Systemy spalinowe NOPP



218

KATALOG 2023 / V1.0 / 01/2023

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Dettenhausen. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Zestaw dla podłączenia kotła, Centrala grzewcza w piwnicy – (ZOPP)

Krótki opis

•	 Zestaw	podłączeniowy	do	komina	dla	kotłów	kondensacyjnych	w	piwnicy
•	 Temperatura	spalin	do	120	°C
•	 Przystosowany	dla	wiszących	na	ścianie	lub	stojących	gazowych	kotłów	kondensacyjnych	

Paradigma
•	 Prosty	montaż	poprzez	połączenia	mufowe

Wskazówka

Maksymalna	dopuszczalna	wysokość	w	kominie	zawarta	jest	w	tabeli	w	rubryce	„Maksymalna	dopuszczalna	wysokość	czynna	przewodów	spali-
nowych“	-		zależnie	od	powietrza	pomieszczenia		–	w	rozdziale	Wskazówki	techniczne	dla	systemów	spaliny/powietrze.

Osprzęt

1 Tuba smarowidła, 150 g

Numer	zamów. 02-8298

Trójnik z pokrywą rewizyjną 87°

Z	pokrywą	zakręcaną

Ø 60 mm Ø 80 mm

Numer	zamów. 22-1501 22-0017

Średnica	rury mm 60 80

L1 mm 250 272

L2 mm 100 124

L3 mm 55 58

D1 mm 75 75

D1

L2

L3
L1

Łuk rewizyjny 87°

Z	pokrywą	zakręcaną

Ø 110 mm Ø 125 mm Ø 160 mm Ø 200 mm

Numer	zamów. 22-0809 02-1509 22-0114 22-0118

Średnica	rury mm 110 125 160 200

L1 mm 142 145 156 310

L2 mm 143 1436 161 350

L3 mm 72 721 71 117

D1 mm 115 115 115 115

L1
L3

L2

D1

Wskazówka: Ø 125, Ø 160 i Ø 200 mm - zapytaj o czas dostawy!

Systemy spalinowo-powietrzne
Systemy spalinowe ZOPP
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Osprzęt

Przejście koncentryczne

Rura	spalinowa	jednościenna	sztywna

Ø 60 mm na Ø 80 mm Ø 100 mm na Ø 110 mm

Numer	zamów. 22-1881 02-4403

Średnica	rury mm 60	/	80 110

L1 mm 135 160

L3 mm 56 57

Wskazówka: Zabudowa	tylko	pionowaL1

L3

Przejście ekscentryczne

Zabudowa	pionowa	/	pozioma

Ø 60 mm na Ø 80 mm Ø 80 mm na Ø 110 mm

Numer	zamów. 22-1524 22-0023

Średnica	rury mm 60	/	80 80	/	110

L1 mm 135 140

L2 mm 58 58
L1

L3

Przysłona przewietrznika

Ø 60 mm Ø 80 mm Ø 110 mm Ø 125 mm Ø 160 mm Ø 200 mm

Numer	zamów. 22-1506 22-0018 02-1111 02-1510 02-1112 02-1214

Średnica	rury mm 60 80 110 125 160 200

L1 mm 40 40 40 40 40 40

L2 mm 300 300 300 300 300 400

L1

Szyna nośna

Numer	zamów. 02-8908

Systemy spalinowo-powietrzne
Systemy spalinowe ZOPP
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Osprzęt

Obejma mocująca

Ø 110 mm Ø 125 mm Ø 160 mm Ø 200 mm

Numer	zamów. 02-8914 02-8915 02-8912 02-9312

Dekiel rewizyjny z nyplem pomiarowym

Ø 80 mm Ø 100 mm

Numer	zamów. 02-4407 02-4414

Średnica	rury mm 80 110

D1 mm 75 105
D1

Systemy spalinowo-powietrzne
Systemy spalinowe ZOPP
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Zestaw do zabudowy w kominie

Krótki opis

•	 Zestaw	podłączeniowy	dla	sztywnej	rury	w	kominie
•	 Temperatura	spalin	do	120	°C
•	 Przystosowany	 dla	wiszących	 na	 ścianie	 lub	 stojących	 gazowych	

kotłów	kondensacyjnych	Paradigma
•	 Prosty	montaż	poprzez	połączenia	mufowe

Ø 60 mm
do 45 kW
Ø 80 mm

65 - 115 kW
Ø 110 mm

do ok. 230 kW
Ø 125 mm

 do
ok. 345 kW
Ø 160 mm

do
ok. 460 kW
Ø 200 mm

Numer	zamów. 22-1830 22-0107 02-6830 02-1119 02-1095 02-1201

Wskazówka

Przy	kominie	powyżej	15	m	należy	zastosować	element	rewizyjny.	Nie	jest	on	objęty	dostawą.

W skład zestawu wchodzi:

Ø 60 mm
do 45 kW
Ø 80 mm

65 - 115 kW
Ø 110 mm

do ok. 230 
kW

Ø 125 mm

 do
ok. 345 kW
Ø 160 mm

do
ok. 460 kW
Ø 200 mm

Rura spalinowa, 0,50 m

Numer	zamów. - - - 02-1500 02-1099 02-1205

Sztuk - - - 1 x 1 x 1 x

1 Tuba smarowidła, 150 g

Numer	zamów. 02-8298 02-8298 02-8298 02-8298 02-8298 02-8298

Sztuk 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Wskazówka: Ø 1125, Ø 160 i Ø 200 mm - zapytaj o czas dostawy!

Systemy spalinowo-powietrzne
Systemy spalinowe ZOPP



222

KATALOG 2023 / V1.0 / 01/2023

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Dettenhausen. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Kaptur na komin

Numer	zamów. 22-1542 22-0024 02-6960 - - -

Sztuk 1 x 1 x 1 x - - -

Uchwyt dystansowy

Numer	zamów. 22-1528 22-0019 02-8292 02-1503 02-1097 -

Sztuk 5 x 5 x 3 x 1 x 3 x -

Łuk wsporczy, 87°

Numer	zamów. 22-1529 22-0021 02-8263 02-1507 02-1102 02-1208

Sztuk 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Szyna dla łuku wsporczego

Numer	zamów. 02-7725 02-7725 02-7725 02-7725 02-7725 02-7725

Sztuk 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Uchwyt dystansowy

Numer	zamów. - - - - - 02-1203

Sztuk - - - - - 1 x

Kaptur na komin, z metalu, 160-200

Numer	zamów. - - - 02-1511 02-1096 02-1202

Sztuk - - - 1 x 1 x 1 x

Ø 60 mm
do 45 kW
Ø 80 mm

65 - 115 kW
Ø 110 mm

do ok. 230 
kW

Ø 125 mm

 do
ok. 345 kW
Ø 160 mm

do
ok. 460 kW
Ø 200 mm

Wskazówka: Rura	spalinowa	od	DN	125	jest	odporna	na	działanie	czynników	atmosferycznych,	dzięki	czemu	może	być	prowadzona	w	otwartej	
przestrzeni	bez	rury	osłonowej.	W	przypadku	kotla	na	paliwo	stałe	podłączonym	do	sąsiadującego	kanału	nadal	należy	stosować	tylko	i	wyłącznie	
rury	stalowe.

Systemy spalinowo-powietrzne
Systemy spalinowe ZOPP
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Rura spalinowa, 0,50 m

Ø 60 mm Ø 80 mm Ø 110 mm Ø 125 mm Ø 160 mm Ø 200 mm

Numer	zamów. 22-1503 22-0010 02-7105 02-1500 02-1099 02-1205

Średnica	rury mm 60 80 110 125 160 200

L1 mm 500 500 500 500 583 620

L2 mm 58 58 58 75 83 117

D1 mm 74 94 128 145 184 227

S mm 1,8 2 2,7 3,1 3,9 4,9

L1 L2

D1

S

Rura spalinowa, 1,00 m

Ø 60 mm Ø 80 mm Ø 110 mm Ø 125 mm Ø 160 mm Ø 200 mm

Numer	zamów. 22-1504 22-0011 02-7110 02-1501 02-1100 02-1206

Średnica	rury mm 60 80 110 125 160 200

L1 mm 1.000 1.000 1.000 1.000 1.083 1.120

L2 mm 58 58 58 75 83 117

D1 mm 74 94 128 145 184 227

S mm 1,8 2 2,7 3,1 3,9 4,9

L1 L2

D1

S

Rura spalinowa, 1,95 m

Ø 60 mm Ø 80 mm Ø 110 mm Ø 125 mm Ø 160 mm Ø 200 mm

Numer	zamów. 22-1505 22-0012 02-7120 02-1502 02-1101 02-1207

Średnica	rury mm 60 80 110 125 160 200

L1 mm 1.950 1.950 2.000 2.000 2.083 2.000

L2 mm 58 58 58 75 83 117

D1 mm 74 94 128 145 184 227

S mm 1,8 2 2,7 3,1 3,9 4,9

L1 L2

D1

S

Wskazówka: Ø 125, Ø 160 i Ø 200 mm - zapytaj o czas dostawy!

Rura spalinowa, 1,95 m, paczka rur - 3 sztuki

Ø 60 mm Ø 80 mm

Numer	zamów. 22-0398 22-0111

Średnica	rury mm 60 80

L1 mm 1.950 1.950

L2 mm 55 55

L1 L2

D1

S

Szyna dla łuku wsporczego 340 mm

Dla	łuku	wsporczego	87°	w	kominie,	z	bolcem	Ø	10	mm,	pasuje	dla	wszystkich	przekrojów.

Numer	zamów. 02-7725

L1

Systemy spalinowo-powietrzne
Systemy spalinowe ZOPP
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Osprzęt

Łuk spalinowy, 30°

Ø 60 mm Ø 80 mm Ø 110 mm Ø 125 mm Ø 160 mm

Numer	zamów. 22-1508 22-0014 02-8231 02-1506 02-1104

Średnica	rury mm 60 80 110 125 160

L1 mm 70 90 80 89 104

L2 mm 80 90 90 92 103

L3 mm 55 55 59 71 70

L1

L2L3

Łuk spalinowy, 45°

Ø 60 mm Ø 80 mm Ø 110 mm Ø 125 mm Ø 160 mm

Numer	zamów. 22-1509 22-0015 02-8246 02-1505 02-1105

Średnica	rury mm 60 80 110 125 160

L1 mm 70 90 84 97 109

L2 mm 80 90 88 97 114

L3 mm 55 55 58 71 71

L1

L2L3

Łuk spalinowy, 87°

Ø 60 mm Ø 80 mm Ø 110 mm Ø 125 mm Ø 160 mm

Numer	zamów. 22-1938 02-2859 02-2860 02-1504 02-2861

Średnica	rury mm 60 80 110 125 160

L1 mm 110 120 115 144 156

L2 mm 120 130 117 141 161

L3 mm 55 55 58 71 71

L1

L2

L3

Systemy spalinowo-powietrzne
Systemy spalinowe ZOPP
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Osprzęt

Uchwyt dystansowy

L1

Uchwyt dystansowy

Ø 200 mm

Numer	zamów. 02-1203

Średnica	rury mm 200

L1 mm 250

Rura rewizyjna

L2 L3

L1

D1

Ø 60 mm Ø 80 mm Ø 110 mm Ø 125 mm Ø 160 mm

Numer	zamów. 22-1528 22-0019 02-8292 02-1503 02-1097

Średnica	rury mm 60 80 110 125 160

L1 mm 400 400 400 400 400

Prosta

Ø 60 mm Ø 80 mm Ø 110 mm Ø 125 mm Ø 160 mm Ø 200 mm

Numer	zamów. 22-1507 22-0016 02-8265 02-1508 02-1098 02-1204

Średnica	rury mm 60 80 110 125 160 200

L1 mm 250 270 274 280 230 300

L2 mm 120 128 134 145 160 200

L3 mm 55 58 75 71 100 100

D1 mm 81 81 115 115 115 115

Kolano rewizyjne

Z	deklem	zakręcanym

Ø 110 mm Ø 125 mm Ø 160 mm Ø 200 mm

Numer	zamów. 22-0809 02-1509 22-0114 22-0118

Średnica	rury mm 110 125 160 200

L1 mm 142 145 156 310

L2 mm 143 146 161 350

L3 mm 72 71 71 117

D1 mm 115 115 115 115

Wskazówka: Ø 125, Ø 160 i Ø 200 mm zapytaj o czas dostawy

L1
L3

L2

D1

Systemy spalinowo-powietrzne
Systemy spalinowe ZOPP



226

KATALOG 2023 / V1.0 / 01/2023

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Dettenhausen. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Osprzęt

Przejście koncentryczne

Rura	spalinowa	jednościenna	sztywna

Ø 60 mm na Ø 80 mm Ø 100 mm na Ø 110 mm

Numer	zamów. 22-1881 02-4403

Średnica	rury mm 60	/	80 110

L1 mm 135 160

L3 mm 56 57

Wskazówka: Wskazówka:	Zabudowa	tylko	pionowaL1

L3

Łuk wsporczy, 87°

L3

L2

L1

Kaptur na komin

Z końcówką,
czarny PP
Ø 60 mm

Z końcówką,
czarny PP
Ø 80 mm

Ø 110 mm

Numer	zamów. 22-1542 22-0024 02-6960

Średnica	rury mm 60 80 110

L1 mm 350 350 350

L2 mm 198 198 198L2

L1

Końcówka 340 mm, do dozbrojenia, czarna

Ø 60 mm Ø 80 mm

Numer	zamów. 22-1541 22-1113

Średnica	rury mm 60 80

L1 mm 340 340

Z	bolcen	centrującym	do	szyny	montażowej

Ø 60 mm Ø 80 mm Ø 110 mm Ø 125 mm Ø 160 mm Ø 200 mm

Numer	zamów. 22-1529 22-0021 02-8263 02-1507 02-1102 02-1208

Średnica	rury mm 60 80 110 125 160 200

L1 mm 110 120 110 147 163 230

L2 mm 120 130 120 125 160 390

L3 mm 180 210 230 265 300 490

Wskazówka:	Łuk	wsporczy	umieścić	za	pomocą	kołka	centrującego	na	szynie	nośnej	02-7725

Systemy spalinowo-powietrzne
Systemy spalinowe ZOPP
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Osprzęt

Kaptur na komin, z metalu, z rurą ze stali szlachetnej

Dla	kominów	dwukanałowych,	gdy	do	sąsiadującego	kanału	podłączony	jest	kocioł	na	paliwo	stałe
380 mm
Ø 60 mm

380 mm
Ø 80 mm

380 mm
Ø 110 mm

Numer	zamów. 22-2315 22-0960 22-0970

Średnica	rury mm 60 80 110

L1 mm 350 350 350

L2 mm 198 198 198

Wskazówka: Kaptur	na	komin	22-0960,	razem	z	rozbudową	22-1881,	może	być	zastosowany	również	przy	średnicy	rury	
60	mm.

L2

L1

Przedłużenie L = 380 mm długości rury ze stali szlachetnej dla Kaptura na komin, z metalu

380 mm
Ø 60 mm

380 mm
Ø 80 mm

380 mm
Ø 110 mm

Numer	zamów. 22-2316 22-0961 22-0971

Średnica	rury mm 60 80 110

L1 mm 380 380 380

L2 mm 330 330 330

L2
L1

Przedłużenie L = 1000 mm długości rury ze stali szlachetnej dla Kaptura na komin, z metalu

1 m
Ø 60 mm

1 m
Ø 80 mm

1 m
Ø 110 mm

Numer	zamów. 22-2317 22-2318 22-2319

Średnica	rury mm 60 80 110

L1 mm 1.000 1.000 1.000

L2
L1

Kaptur na komin, z metalu, 160-200

Dla	kominów	dwukanałowych,	gdy	do	sąsiadującego	kanału	podłączony	jest	kocioł	na	paliwo	stałe

Ø 125 mm Ø 160 mm Ø 200 mm

Numer	zamów. 02-1511 02-1096 02-1202

Średnica	rury mm 125 160 200

L1 mm 350 350 480

L2 mm 270 270 267L2

L1

1 Tuba smarowidła, 150 g

Numer	zamów. 02-8298

Systemy spalinowo-powietrzne
Systemy spalinowe ZOPP
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Pojedyncze elementy dla systemów kaskadowych
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Granica dostawy zestawu spalinowego

Krótki opis

•	 Temperatura	spalin	do	120	°C
•	 Przystosowany	 dla	 wiszących	 na	 ścianie	 gazowych	 kotłów	

kondensacyjnych	Paradigma
•	 Prosty	montaż	poprzez	połączenia	mufowe

Wskazówka

•	 Aby	kondensat	w	rurze	zbiorczej	spalin	mógł	bez	przeszkód	płynąć	do	końcówki	rury	zbiorczej	z	odpływem	dla	kondensatu,	należy	przyłącza	D80	
wzgl.	D110	rury	zbiorczej	spalin	ustawić	poziomo	w	kierunku	tylnej	ściany

•	 Poprzez	opcjonalnie	dostępne	ekscentryczne	podłączenia	spalin	dla	Modula	III,	możemy	wykonać	doprowadzenie		powietrza	spalania	bezpośrednio	
do	kotłów.

•	 Pomoc	w	doborze	systemu	spaliny/powietrze	zawarta	jest	na	końcu	tego	rozdziału.
•	 Kondensat	z	rury	zbiorczej	spalin	musi	być	odprowadzony	poprzez	syfon.

Osprzęt

Rura zbiorcza spalin, Przyłącze 80 mm, 45°

L1

L3

Rura zbiorcza spalin, Przyłącze 110 mm, 45°

L1

L3

Ø 110 mm Ø 125 mm Ø 160 mm

Numer	zamów. 02-1514 02-1515 02-1517

Średnica	rury mm 110 125 160

L1 mm 1.000 1.050 1.079

L2 mm 55 65 79

Ø 125 mm Ø 160 mm Ø 200 mm

Numer	zamów. 02-1516 02-1524 02-1525

Średnica	rury mm 125 160 200

L1 mm 1.050 1.083 1.120

L2 mm 65 73 117

Systemy spalinowo-powietrzne
Systemy kaskadowe
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Osprzęt

Końcówka rury zbiorczej z odpływem dla kondensatu DN 32

L1

D1

L3

Syfon Ø 32 mm z wężem DN 20, 1 m

Numer	zamów. 02-1124

Średnica	rury mm 32

L1 mm 250

L1

Szyna nośna

Numer	zamów. 02-8908

Ø 110 mm Ø 125 mm Ø 160 mm Ø 200 mm

Numer	zamów. 02-1518 02-1519 02-1114 02-1217

Średnica	rury mm 110 125 160 200

L1 mm 185 185 196 320

L3 mm 60 71 76 120

D1 mm 115 115 115 115

Systemy spalinowo-powietrzne
Systemy kaskadowe
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Ważne informacje dotyczące zabudowy instalacji odprowadzania spalin

Warianty podłączeń dla gazowych kotłów kondensacyjnych Paradigma i 
kaskad

Zgodnie	 z	 regułami	 technicznymi	 dla	 instalacji	 gazowych,	 firma	 instalująca	 powinna	 przed	 przystąpieniem	 do	 montażu	 zwrócić	 się	 do	
odpowiedniego,	 rejonowego	 mistrza	 kominiarskiego.	 Zalecane	 jest	 wykonanie	 instalacji	 zgodnie	 z	 omówionymi	 z	 kominiarzem	 ustaleniami	
(ustalenia	pisemne).

Kanał kominowy dla przewodu spalinowego

W	budowlach,	każdy	przewód	spalinowy	musi	być	ułożony	w	oddzielnym	kanale	kominowym.	Wyjątkiem	są	przewody	spalinowe	łączące	kotły	
zainstalowane	w	tym	samym	pomieszczeniu	(np.	kaskada	kotłów).	Kanały	kominowe	muszą	posiadać	odporność	ogniową	przynajmniej	90-cio	
minutową.	W	budowlach	o	niskiej	wysokości	 inną	 (mniejszą	 np.	 30-to	min.)	 odporność	ogniową	należy	 uzgodnić	 z	mistrzem	kominiarskim.	
Definicję	niskiej	wysokości	określają	odpowiednie	przepisy	budowlane.

Czyszczenie kanału kominowego

Przed	założeniem	w	kominie	przewodu	odprowadzającego	spaliny,	ściany	wewnętrzne	komina	muszą	być	oczyszczone.	Sadza	i	pył	powodują	
bowiem	szybkie	zabrudzenie	kotła,	syfonu	i	wymiennika	ciepła.

Neutralizacja kondensatu

Neutralizacja	kondensatu	z	kotła	kondensacyjnego	gazowego	uwarunkowana	jest	przepisami	lokalnymi.	O	konieczności	neutralizacji	kondensatu,	
głos	decydujący	mają	władze	lokalne.	Generalnie	nie	stosuje	się	neutralizacji	kondensatu	z	kotłów	kondensacyjnych	gazowych	o	małej	mocy	(<	25	
kW).	Zalecamy	zasadniczo	uzgodnienie	potrzeby	neutralizacji	kondensatu	z	odpowiedzialnymi	władzami	lokalnymi.

Numery dopuszczenia przewodów odprowadzania spalin:

PPs:	 Z-7.2-1104
PPs	elastyczne:	Z-7.2-3028
PPs	(LAS):	 Z-7.2-3254

PM
A

 m
ax

i

PM
A

 m
ax

i

PM
A

 m
ax

i

Niezależnie	od
powietrza
pomieszczenia	(NOPP)

Zależnie	od
powietrza
pomieszczenia	(ZOPP)

Dachowa
centrala	grzewcza

Połączenie	na	zewnątrz	przez
ścianę,	dozwolone
tylko	w	pojedynczych	przypadkach

Kaskada	zależna
od	powietrza
pomieszczenia	(ZOPP)

Połączenie	na	zewnątrz
na	ścianie	i	ponad	dach
niezależnie	od	powietrza
pomieszczenia	(NOPP)

Systemy spalinowo-powietrzne
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PA
RA

D
IG

M
A

PA
RA

D
IG

M
A

PA
RA

D
IG

M
A

	 	 Wymiar	X	*)
ModuVario	NT	 130	mm

*)	Zachować	spadek	(5	cm/m)

	 	 Wymiar	X	*)
ModuVario	NT	 180	mm

*)	Zachować	spadek	(5	cm/m)

	 	 Wymiar	X	
ModuVario	NT	 1.110	mm

PM
A

 m
ax

i

PM
A

 m
ax

i

PM
A

 m
ax

i

Centrala grzewcza w piwnicy (ZOPP)
Wymiar	A	 min.		 30	mm	
Wymiar	B	 min.		 400	mm	
Wymiar	C	 min.		 250	mm

A	 	Rura	zbiorcza	spalin	110	mm,	125	mm,	160	mm,	200	mm,		
odgałęzienie	80	mm	wzgl.	110	mm

B	 	Końcówka	rury	zbiorczej	z	odpływem	dla	kondensatu	i	syfonem	DN	32

C	 Łuk	spalinowy	87°,	80	mm	wzgl.	110	mm

D	 Odcinek	rury	80	mm	wzgl.	110	mm

Minimalne wymagane wymiary - Kaskada kotłów

Minimalne wymagane wymiary - Zależnie od powietrza pomieszczenia (ZOPP)

Minimalne wymagane wymiary - Niezależnie od powietrza pomieszczenia (NOPP)

Minimalne wymagane wymiary - Dachowa Centrala Grzewcza

A 3

2

4

Warianty podłączeń dla kotłów Paradigma

PA
RA

D
IG

M
A

PA
RA

D
IG

M
A

PA
RA

D
IG

M
A

	 																																				Wymiar	X	*)
PMI		 182	mm
PMA	10	–	35	kW		 187	mm
PMA	Kombi	28	kW		 187	mm
PMA	maxi	45	kW	 185	mm
PMA	maxi	65,	85,	115	kW	 220	mm

*)	Zachować	spadek	(5	cm/m)

	 																																			Wymiar	X	*)
PMI		 212	mm
PMA	10	–	35	kW		 229	mm
PMA	Kombi	28	kW		 229	mm
PMA	maxi	45	kW	 245	mm
PMA	maxi	65,	85,	115	kW	 265	mm

*)	Zachować	spadek	(5	cm/m)

	 	 Wymiar	X	
PMA	10	–	35	kW		
i	PMA	Kombi	28	kW	 1.180	mm
PMA	maxi	45	kW	 1.180	mm
PMA	maxi	65,	85,	115	kW	 1.265	mm

Systemy spalinowo-powietrzne



232

KATALOG 2023 / V1.0 / 01/2023

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Dettenhausen. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Systemy spalinowo-powietrzne

Maksymalna dopuszczalna efektywna wysokość pionowej rury spalinowej dla gazowych kotłów kondensacyjnych
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Systemy spalinowo-powietrzne
Wytyczne

Dla pracy niezależnej i zależnej od powietrza z pomieszczenia

Minimalne wymiary

D kanał okrągły kanał prostokątny

60	(PP) Ø	134	mm 114	mm	x	114	mm

80	(PP) Ø	154	mm 135	mm	x	135	mm

110	(PP) Ø	188	mm 170	mm	x	170	mm

110	(PP)	zbiorczy	 Ø	195	mm 175	mm	x	175	mm

125	(PP) Ø	205	mm 185	mm	x	185	mm

125	(PP)	zbiorczy	 Ø	212	mm 190	mm	x	190	mm

160	(PP) Ø	245	mm 225	mm	x	225	mm

160	(PP)	zbiorczy	 Ø	252	mm 230	mm	x	230	mm

200	(PP) Ø	287	mm 267	mm	x	267	mm

60	(PP)	flex. Ø	120	mm 98	mm	x	98	mm

80	(PP)	flex. Ø	148	mm 128	mm	x	128	mm

110	(PP)	flex. Ø	173	mm 153	mm	x	153	mm

PA
RA

D
IG
M
A

PA
RA

D
IG
M
A

H

H

H

I

F

A B C

E

D

 Przykład: Co należy do zakresu dostawy kompletnego
     systemu odprowadzania spalin?

•	 	Centrala	grzewcza	w	piwnicy,	do	20	kW,	zainstalowania	w	pomieszczeniu	(np.	hobby)
•	 Przewód	spalinowy	z	PPs	80	mm	w	kominie

Zamówienie:
•	 	1	zestaw	połączenia	z	kotłem	80/125	mm	 	

Numer	zamów.	22-0301		A	B	C
•	 	1	komplet	kominowy	80	mm	

Numer	zamów.	22-0107			D	E	F	I
•	 	Przedłużenie	przewodu	spalinowego	wg.	wysokości	komina	H

 Na co należy zwrócić uwagę przy zamawianiu oraz instalowaniu:

1.			Czy	kominiarz	będzie	mógł	sprawdzić	przekrój	kompletnej	instalacji	odprowadzania	spalin	
na	całej	długości?	O	ile	nie,	to	będzie	potrzebny	dodatkowy	element	rewizyjny!

2.		Czy	instalacja	wykonana	została	zgodnie	z	wymogami	technicznymi	i	przepisami?
3.			Czy	występujące	problemy	i	szczegóły	zostały	uzgodnione	z	kominiarzem?
4.		Czy	konieczna	jest	neutralizacja?
5.		Czy	kanał	kominowy	został	już	oczyszczony,	czy	też	musi	zostać	oczyszczony?
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Notatki

Systemy spalinowo-powietrzne
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Technika zbiorników

Technika zbiorników Paradigma

Zbiorniki i regulacja stanowią centralne komponenty instalacji domowej.

Poprzez magazynowanie energii cieplnej, zapewniają wyrównanie pomiędzy źródłem ciepła jakim jest system solar, gazowy kocioł kondensacyjny, 
kocioł na paliwo stałe a odbiornikiem ciepła w formie przygotowania ciepłej wody użytkowej lub obiegów grzewczych. Każde źródło ciepła i odbiornik 
ciepła stawiają różne wymagania odnośnie zbiornika. Dlatego dla każdego zastosowania, Paradigma oferuje odpowiedni typ zbiornika. Zarówno tylko 
do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania lub jako kombinacja obydwóch zastosowań.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) 

•	 Przy podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej chodzi o to, aby przygotować higienicznie  
codzienne zapotrzebowanie ciepłej wody w odpowiedniej ilości minimalnym nakładem energii.

•	 Tutaj przedstawia Paradigma szeroką ofertę zbiorników
•	 Dla najmniejszych jednostek mieszkalnych, domów jedno- i wielorodzinnych z wykorzystaniem 

energii solar oraz dla zastosowań z dużym zapotrzebowaniem c.w.u. np. hotele, obiekty 
sportowe, osiedla itp..

Ciepła woda i ogrzewanie (Zbiorniki Kombi) 

•	 Tak zwane zbiorniki Kombi, magazynują ciepło zarówno do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej jak i też dla obiegów grzewczych

•	 Zależnie od budowy są one w stanie zapewnić wyrównanie pomiędzy ofertą ciepła ze źródeł 
ciepła (np. systemy solar, kotły kondensacyjne, kotły na paliwo stałe) a zapotrzebowaniem 
ciepła dla obiegów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej 

•	 Zbiorniki Kombi są idealnym wyborem dla domu jedno- i dwurodzinnego, dzięki energetycznie 
sensownemu przygotowaniu ciepłej wody i zapewnieniu przytulnego klimatu pomieszczeń 
mieszkalnych magazynowaną w zbiorniku energią

•	 W kombinacji z pompami ciepła, zbiorniki kombi wyróżniają się bardzo stabilnym 
warstwowaniem

Zbiorniki buforowe 

•	 Zbiorniki buforowe znajdują zastosowanie w zamkniętych układach grzewczych i wykorzystane 
są w nich jako sprzęgła hydrauliczne

•	 Zbiorniki buforowe doskonale równoważą różnice mocy cieplnej, strumieni przepływu, 
temperatur zasilania i powrotu oraz ΔT pomiędzy źródłami a odbiornikami ciepła

•	 Szczególnie wydajne i o małych stratach, zbiorniki buforowe mogą służyć w budynkach 
wykorzystujących energię słońca do wielodniowego magazynowania energii, ograniczając tym 
samym zużycie kopalnych źródeł energii.

Stacje „świeżej wody“ 

•	 Stacje „świeżej wody“ stają się coraz bardziej popularne, ponieważ zawsze dostarczają 
higienicznie czystą wodę pitną

•	 Ze stacjami „świeże wody“ Legionella nie jest już problemem
•	 W „stacje „świeżej wody“ mogą być wyposażone wszystkie budynki mieszkalne, od małych 

domów rodzinnych po duże budynki
•	 Kaskady ze stacjami „świeżej wody“ są również idealnym rozwiązaniem dla hoteli, basenów i 

obiektów sportowo-rekreacyjnych
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Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Odpowiednie rozwiązanie zbiornikowe dla małego i dużego zapotrzebowania

Paradigma oferuje odpowiednie rozwiązanie zbiornikowe zarówno dla małego jak i dużego zapotrzebowania ciepłej wody użytkowej. Małe zbiorniki 
ciepłej wody TW 120 i TW 155 są odpowiednie dla małych domów mieszkalnych. Jeśli ciepła woda w domu jedno- i dwurodzinnym ma być 
podgrzewana energią słoneczną, pierwszym wyborem są większe pojemnościowe podgrzewacze wody TW od 200 do 500. Kaskady ze stacją 
świeżej wody są dostępne dla dużych zapotrzebowań na ciepłą wodę

Zbiornik ciepłej wody TW 120, 155 

•	 Do przygotowania ciepłej wody użytkowej w małych mieszkań lub domach jednorodzinnych
•	 Gładkorurowe wymienniki ciepła nadają się dobrze do pracy z kotłami kondensacyjnymi
•	 Małe straty ciśnienia pomimo dużej powierzchni wymienników ciepła
•	 Nieograniczone zastosowanie również przy twardej wodzie
•	 Przyjazny montaż - przyłącza ponad sobą, gwinty zewnętrzne z płaskim uszczelnieniem
•	 Kołnierz rewizyjny
•	 Elektrycznie odizolowana anoda magnezowa
•	 Dostawa również zawsze możliwa z anodą prądową CORREX
•	 Stopki z nastawną wysokością

Zbiornik ciepłej wody TW 200 do 500  

•	 Do słonecznego podgrzewania ciepłej wody w domach jedno- i dwurodzinnych
•	 Gładkorurowe wymienniki ciepła nadają się dobrze do pracy z kotłami kondensacyjnymi
•	 Małe straty ciśnienia pomimo dużej powierzchni wymienników ciepła
•	 Nieograniczone zastosowanie również przy twardej wodzie
•	 Przyjazny montaż - przyłącza ponad sobą, gwinty zewnętrzne z płaskim uszczelnieniem
•	 Kołnierz rewizyjny
•	 Elektrycznie odizolowana anoda magnezowa
•	 Dostawa również zawsze możliwa z anodą prądową CORREX
•	 Stopki z nastawną wysokością
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Zbiornik ciepłej wody TW 125, 155

Krótki opis

•	 Pionowo stojący zbiornik do przygotowania c.w.u. z wewnętrznym gładkorurowym wymiennikiem ciepła z emalią o wysokiej jakości
•	 Z leżącymi u góry, uporządkowanymi przyłączami zbiornika
•	 Możliwe zastosowanie do solarnego przygotowania ciepłej wody systemami AquaSolar

Cechy charakterystyczne

•	 Przyjazny montaż dzięki korzystnemu ułożeniu przyłączy, gwinty zewnętrzne z płaskim uszczelnieniem
•	 Ochrona przed korozją poprzez emaliowanie oraz anodą magnezową lub do wyboru anodą prądową Titanoxid
•	 Izolacja cieplna 70 mm z twardej pianki PU z płaszczem PCV
•	 Małe straty ciśnienia pomimo dużej powierzchni wymiennika ciepła
•	 Kołnierz rewizyjny
•	 Nieograniczone zastosowanie również przy twardej wodzie

Anoda magnezowa

TW 120 TW 155

Numer zamów. 06-5512 06-5513

Klasa efektywności energ. C C

Anoda prądowa

TW 120 TW 155

Numer zamów. 06-5514 06-5515

Klasa efektywności energ. C C

Zakres dostawy

Zbiornik przymocowany do palety, chroniony przed deszczem

Wskazówka

Dostawa możliwa również z anodą prądową CORREX

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Zbiornik ciepłej wody TW 120, 155
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Dane techniczne

TW 120 TW 155

Ciężar zbiornika [kg] 47 55

Ciśnienie robocze, max. [bar] 6 6

Temperatura robocza, max. [°C] 95 95

Pojemność zbiornika wraz z wymennikiem ciepła [l] 117 155

Straty gotowości zbiornika [W] 70 76

Pojemność nonsol [l] 85 111

Zbiornik ciepłej wody

TW 120 TW 155

Ciśnienie, max. [bar] 10 10

Temperatura robocza, max. [°C] 95 95

Powierzchnia całkowita wymiennika ciepła [m²] 1,15 1,2

Pojemność wymiennika ciepła [l] 5,8 6,1

Straty ciśnienia (woda, 20 l/min) [mbar] 86 89

Wymiary

TW 120 TW 155

Wysokość z izolacją [mm] 845 1.045

Szerokość z izolacją [mm] 560 560

Izolacja - Twarda pianka PU [mm] 70 70

Głębokość z izolacją [mm] 575 575

Przyłącza Wys. przyłącza Wys. przyłącza Rodzaj przyłą.

TW 120 TW 155

Zimna woda KW [mm] 845 1.045 R 3/4“

Ciepła woda WW [mm] 845 1.045 R 3/4“

Kocioł - zasilanie KV [mm] 845 1.045 G 3/4“

Cyrkulacja Z [mm] 845 1.045 R 3/4“

Kocioł - powrót KR [mm] 845 1.045 G 3/4“

Pojemność nominalna zbiornika V [l] 117 155

Straty ciepła w trybie gotowości qB,S [kWh/d] 1,680 1,824

Pojemność gotowości VSaux [l] - -

Pojemność solar VSsol [l] - -

EnEV Charakterystyka

TW 120 TW 155

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Zbiornik ciepłej wody TW 120, 155
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Osiągi

TW 120 TW 150

Osiągi przy 50 °C Temp. zbiornika
Pobór - ilość / wielkość / liczba NL

176 l / 16 l/min / 1,2 195 l / 20 l/min / 1,9

Osiągi przy 60 °C Temp. zbiornika
Pobór - ilość / wielkość / liczba NL

191 l / 17 l/min / 1,4 215 l / 22 l/min / 2,3

Osiągi przy 70 °C Temp. zbiornika
Pobór - ilość / wielkość / liczba NL

206 l / 19 l/min / 1,7 235 l / 24 l/min / 2,7

Osiągi obowiązują dla następujących warunków:
Temp. poboru 45 °C, temp. zimnej wody 10 °C, moc kotła 15 kW, gazowy kocioł modulacyjny Paradigma. Dla zbiorników solar obowiązują 
dane dla częściowo naładowanego zbiornika.

Wskazówki zabudowy

Wskazówki techniczne

•	 Instalacja wody pitnej musi posiadać zawór bezpieczeństwa zgodny z normą.
•	 Zbiorniki są emaliowane i dlatego muszą być chronione przed mocnymi uderzeniami.
•	 Wymiennik ciepła nie posiada zabezpieczenia antykorozyjnego po stronie pierwotnej. Korozja po stronie pierwotnej nie jest objęta rękojmią.

Obowiązkowa, serwisowana ochrona przed korozją poprzez anodę magnezową

•	 Kontrola anody magnezowej poprzez demontaż i kontrolę wzrokową, pierwszy raz najpóźniej po 2 latach i dalej co roku, stanowi wymaganie 
odnośnie rękojmi dla zbiornika.

Dobór
Dla wielkości pow. kolektora, jako podstawę przyjmujemy pojemność zbiornika 60 l/m² +/- 25 %. Jednakże minimalnie 40 l/m² pow. kolektora.

Sensowne powierzchnie kolektora:
•	 TW 120 z  2 - 3 m²
•	 TW 155 z  2 - 4 m²

Wymiary

TW 120, 155

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Zbiornik ciepłej wody TW 120, 155
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Osprzęt

Automatyczny mieszalnik Solar ESBE VTS522

Mieszalnik VTS522 zastosowany zostaje w centralnym miejscu przygotowania ciepłej wody tuż przy zbiorniku, 
zapewniając	stałe	temperatury	c.w.u.	oraz	bezpieczeństwo	przed	poparzeniem	• Specjalnie	dla	termicznych	systemów	
solar	o	wysokich	temperaturach	ciepłej	wody	• Bezstopniowa	nastawa	pomiędzy	45	-	65	°C

Zakres dostawy: Automatyczny	mieszalnik	Solar	ESBE	VTS522	• 2	x	Zawory	zwrotne	do	włożenia	w	przyłączu	zimnej	i	
ciepłej	wody	• 3	x	Śrubunki	z	gwintem	G	¾“

Numer zamów. 90-2939

Przyłącza 1“ GZ

Zakres nastaw [°C] 45 - 65 °C

Ciśnienie robocze, max. [bar] 10

Temp. robocza, max. [°C] 110

Wymiar A [mm] 84

Wymiar B [mm] 62

Wymiar C [mm] 60

B
C

A

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Zbiornik ciepłej wody TW 120, 155
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Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Zbiornik ciepłej wody TW 200 do 500

Krótki opis

•	 Pionowo stojący zbiornik do przygotowania c.w.u. z wewnętrznym gładkorurowym wymiennikiem ciepła z emalią o wysokiej jakości
•	 Zbiornik do solarnego przygotowania ciepłej wody systemami AquaSolar

Cechy charakterystyczne

•	 Izolacja z twardej pianki PU, Klasa B wg. dyrektywy ErP
•	 Płaszcz polystyrolowy, przyjazny środowisku, ozdobny o stabilnej formie
•	 Nadaje się dobrze dla gazowych kotłów kondensacyjnych
•	 Nieograniczone zastosowanie również przy twardej wodzie
•	 Stopki z nastawną wysokością minimalizują straty cieplne do podłoża
•	 Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez emaliowanie i anodę magnezową lub prądową Titanoxid
•	 Kołnierz rewizyjny

Anoda magnezowa

TW 200 TW 300 TW 400 TW 500

Numer zamów. 06-5520 06-5521 06-5522 06-5523

Klasa efektywności energ. B B B B

Anoda prądowa

TW 200 TW 300 TW 400 TW 500

Numer zamów. 06-5524 06-5525 06-5526 06-5527

Klasa efektywności energ. B B B B

Zakres dostawy

Zbiornik	przymocowany	do	palety,	chroniony	przed	deszczem	• Dystans	od	podłoża

Wskazówka

Dostawa możliwa również z anodą prądową CORREX

HySk_WE(SW)TwAPk_v2_0

KW

WW

Trinkwasser-
speicher TWSo

la
rs

ta
tio

n

Zbiornik ciepłej wody TW 200 do 500
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Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Dane techniczne

TW 200 TW 300 TW 400 TW 500

Ciężar zbiornika ]kg] 86 117 144 181

Ciśnienie robocze, max. [bar] 10 10 10 10

Temp. robocza, max. [°C] 99 99 99 99

Pojemność zbiornika [l] 200 280 403 470

Pojemn. dogrzew. kotłem Vn [l] 69 120 169 215

Pojemność dogrzewana grzałką 
elektryczną [l]

85 140 218 244

Pojemność nonsol [l] 69 119 163 214

Straty gotowości zbiornika [W] 57 64 71 76

Zbiornik ciepłej wody

TW 200 TW 300 TW 400 TW 500

Ciśnienie, max. [bar] 10 10 10 10

Temp. robocza, max. [°C] 110 110 110 110

Pow. całk. wymienników ciepła [m2] 1,5 2,2 2,4 2,7

Pojemn. wymienników ciepła [l] 9 13,5 14,5 17

Pow. górnego wym. ciepła [m2] 0,6 0,9 1,1 1,1

Pojemn. górnego wym. ciepła [l] 3,5 5,5 6,5 6,5

Strata ciśn. (woda, 20 l/min) górny 
wymiennik ciepła [mbar]

13 20 24 24

Wymiary

TW 200 TW 300 TW 400 TW 500

Wysokość z izolacją [mm] 1.254 1.670 1.670 1.910

Wymiar po przekątnej [mm] 1.420 1.796 1.835 2.055

Wymagana szerokość w świetle - do 
transportu [mm]

670 670 770 770

Średnica	z	izolacją	[mm] 660 660 760 760

Średnica	bez	izolacji	[mm] 80 80 80 80

Izolacja - Twarda pianka PU [mm] 75 75 75 75

Pojemność nominalna  
zbiornika V [l]

200 280 403 470

Straty ciepła w trybie gotowości qB,S 
[kWh/d]

1,368 1,536 1,704 1,824

Pojemność gotowości VSaux [l] 85 140 218 244

Pojemność solar VSsol [l] 115 140 185 226

EnEV Charakterystyka

TW 200 TW 300 TW 400 TW 500

Zbiornik ciepłej wody TW 200 do 500



244

KATALOG 2023 / V1.0 / 01/2023

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Dettenhausen. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Przyłącza Wys. przyłącza Wys. przyłącza Wys. przyłącza Wys. przyłącza Rodzaj przyłą.

TW 200 TW 300 TW 400 TW 500

Zimna woda KW [mm] 135 135 150 150 Rp 1“

Ciepła woda WW [mm] 1.079 1.495 1.480 1.720 Rp 1“

Termometr wskazujący T [mm] 1.015 1.385 1.325 1.660 Tuleja zanurz.

Kocioł - zasilanie KV [mm] 990 1.290 1.270 1.325 Rp 1“

Cyrkulacja Z [mm] 880 1.045 1.065 1.125 Rp 3/4“

Kocioł - powrót KR [mm] 780 940 965 1.020 Rp 1“

Mufa grzałki elektr. E [mm] 700 835 770 920 IG 1 1/2“

Kołnierz z adnodą A1 [mm] 285 285 300 300 180-120, 8x M12

Solar - zasilanie SV [mm] 990 1.290 1.270 1.325 Rp 1“

Solar - powrót SR [mm] 220 220 235 235 Rp 1“

Mufa anody A [mm] 1.254 1.670 1.670 1.910
1 ¼“ GW el. 
izolowany

Czujnik
Czujnik 

Wys. przyłącza
Czujnik 

Wys. przyłącza
Czujnik 

Wys. przyłącza
Czujnik 

Wys. przyłącza
Czujnik 

Rodzaj przyłą.

TW 200 TW 300 TW 400 TW 500

Czujnik ciepłej wody TW [mm] 1.099 1.564 1.500 1.614 Tulejka zanurz.

Czujnik ciepłej wody TWO [mm] 930 1.145 1.165 1.225 Tulejka zanurz.

Czujnik solar dół TWU [mm] 470 470 470 470 Tulejka zanurz.

Wymiary

TW 200 - 500 TW 300

Zbiornik ciepłej wody TW 200 do 500
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Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Osiągi

Aqua 200 Aqua 300 Aqua 400 Aqua 500

Osiągi przy 50 °C Temp. zbiornika
Pobór - ilość / wielkość / liczba NL

248 l / 20 l/min / 1,9 323 l / 26 l/min / 3,2 445 l / 35 l/min / 6,0 507 l / 40 l/min / 1,7

Osiągi przy 60 °C Temp. zbiornika
Pobór - ilość / wielkość / liczba NL

273 l / 22 l/min / 2,3 358 l / 28 l/min / 3,9 496 l / 39 l/min / 7,4 566 l / 44 l/min / 9,6

Osiągi przy 70 °C Temp. zbiornika
Pobór - ilość / wielkość / liczba NL

299 l / 24 l/min / 2,8 393 l / 31 l/min / 4,7 546 l / 43 l/min / 9,0 625 l / 49 l/min / 11,6

Osiągi obowiązują dla następujących warunków:
Temp. poboru 45 °C, temp. zimnej wody 10 °C, moc kotła 15 kW, gazowy kocioł modulacyjny Paradigma. Dla zbiorników solar obowiązują 
dane dla częściowo naładowanego zbiornika.

Wskazówki zabudowy

Dogrzewanie elektryczne

W przypadku, gdy wymagane jest dogrzewanie elektryczne, mamy do dyspozycji mufę 1 1/2“ dla zabudowy grzałki elektrycznej. Generalnie mogą 
być stosowane tylko przewidziane do zastosowania w emaliowanych zbiornikach ciepłej wody właściwe grzałki elektryczne o nie grzejącej długości 
100 mm, inaczej wygasa gwarancja ochrony przed korozją.

Wskazówki techniczne

•	 W trybie pracy solar mogą występować bardzo wysokie temp. zbiornika, dlatego zalecana jest zabudowa automat. mieszalnika ciepłej wody
•	 Ponieważ zbiorniki są wewnątrz emaliowane, należy chronić je przed mocnymi uderzeniami
•	 Wszystkie przyłącza powyżej powrotu solar należy poprowadzić ok. 300 mm w dół, aby ograniczyć do minimum straty ciepła przyłączy. Zasilanie 

wymiennika ciepła musi posiadać odpowietrznik
•	 Przy zabudowie zbiornika na poddaszu, należy wykonać pod zbiornikiem wannę z odpływem aby uniknąć zalania przy nieszczelnościach (wymóg 

niektórych firm ubezpieczeniowych)

Ochrona przed korozją anodą prądową

•	 Kabel anody prądowej musi być włożony do dostarczanego zasilacza i musi być stale pod napięciem (pobór mocy max. 2 W). Funkcję kontrolną 
stanowi zielona dioda na zasilaczu.

•	 W regularnych odstępach czasu należy sprawdzić, czy zielona dioda świeci.
•	 Wymienniki ciepła nie posiadają zabezpieczenia antykorozyjnego po stronie pierwotnej. Korozja po stronie pierwotnej nie jest objęta rękojmią.

Obowiązkowa, serwisowana ochrona przed korozją poprzez anodę magnezową

•	 Kontrola anody magnezowej poprzez demontaż i kontrolę wzrokową, pierwszy raz najpóźniej po 2 latach i dalej co roku, stanowi wymaganie 
odnośnie rękojmi dla zbiornika.

Dobór

Dla wielkości pow. kolektora, jako podstawę przyjmujemy pojemność zbiornika 60 l/m² +/- 25 %. Jednakże minimalnie 40 l/m² pow. kolektora.

Sensowne powierzchnie kolektora:
•	 TW 200 z  3 - 5 m²
•	 TW 300 z  4 - 7 m²
•	 TW 400 z  5 - 10 m²
•	 TW 500 z  6 - 13 m²

Zbiornik ciepłej wody TW 200 do 500
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Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Osprzęt

Automatyczny mieszalnik Solar ESBE VTS522

Mieszalnik VTS522 zastosowany zostaje w centralnym miejscu przygotowania ciepłej wody tuż przy zbiorniku, 
zapewniając	stałe	temperatury	c.w.u.	oraz	bezpieczeństwo	przed	poparzeniem	• Specjalnie	dla	termicznych	systemów	
solar	o	wysokich	temperaturach	ciepłej	wody	• Bezstopniowa	nastawa	pomiędzy	45	-	65	°C

Zakres dostawy: Automatyczny	mieszalnik	Solar	ESBE	VTS522	• 2	x	Zawory	zwrotne	do	włożenia	w	przyłączu	zimnej	i	
ciepłej	wody	• 3	x	Śrubunki	z	gwintem	G	¾“

Numer zamów. 90-2939B
C

A

Zbiornik ciepłej wody TW 200 do 500

Przyłącza 1“ GZ

Zakres nastaw [°C] 45 - 65 °C

Ciśnienie robocze, max. [bar] 10

Temp. robocza, max. [°C] 110

Wymiar A [mm] 84

Wymiar B [mm] 62

Wymiar C [mm] 60
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Ogrzewanie, ciepła woda i wykorzystanie solar w jednym

Zbiorniki Kombi Paradigma są pionowo stojącymi zbiornikami ze stali, do których podłączony jest system solar, kocioł dogrzewający i obiegi grzewcze. 
Służą one do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania. Największą różnicę stanowi sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej - w 
stacji „świeżej wody“.

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III 

•	 Zbiornik buforowy ogrzewania do magazynowania ciepła dla obiegów grzewczych i 
przygotowania ciepłej wody

•	 Przygotowanie ciepłej wody w stacji „świeżej wody“.

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO HF 

•	 Zbiornik buforowy ogrzewania do magazynowania ciepła dla obiegów grzewczych i 
przygotowania ciepłej wody

•	 Nadaje się szczególnie dla źródeł ciepła z dużymi strumieniami przepływu, np. pompy ciepła i 
kotły dużej mocy

•	 Przygotowanie ciepłej wody w stacji „świeżej wody“.

Zbiornik „świeżej wody“ EXPRESSINO 

•	 Kompaktowy zbiornik do zastosowań przy ograniczonej przestrzeni
•	 Do przechowywania ciepła dlo ciepłej wody użytkowej i ogrzewania
•	 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej ze stacją „świeżej wody“
•	 Przygotowany do użycia w systemach AquaSolar
•	 Kaskady zbiorników

Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST  

•	 Zbiornik buforowy ogrzewania o niskich stratach do magazynowania ciepła dla ogrzewania i 
ciepłej wody

•	 Podgrzewanie wody użytkowej ze stacją „świeżej wody“ FST-25 zamontowaną bezpośrednio 
na zbiorniku

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
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Zbiornik „świeżej wody“ EXPRESSINO

Krótki opis

•	 Kompaktowy zbiornik do zastosowań przy ograniczonej przestrzeni
•	 Do przechowywania ciepła dlo ciepłej wody użytkowej i ogrzewania
•	 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej ze stacją „świeżej wody“
•	 Przygotowany do użycia w systemach AquaSolar

Cechy charakterystyczne

Zakres dostawy

Zbiornik	przykręcony	do	palety,	zabezpieczony	przed	wilgocią	• Stacja	solar	STAqua	mono	(opcjonalnie)	w	oddzielnym	kartonie	• Stacja	„świeżej	
wody“	FST-25	(opcjonalnie)	w	oddzielnym	kartonie	• Odpowietrznik

Zastosowanie i opis funkcjonowania

Kompaktowe zbiornik EXPRESSINO 300 jest małym zbiornikiem buforowym z montowaną do zbiornika stacją „świeżej wody“ do produkcji ciepłej 
wody użytkowej. Stacja solarna STAqua mono (opcjonalnie), która jest montowana do zbiornika, umożliwia bezpośrednie połączenie systemu 
AquaSolar z powierzchnią brutto kolektora do 7 m². EXPRESSINO 300 idealnie nadaje się do wszystkich zastosowań o ograniczonej przestrzeni. 
Dzięki wąskiej konstrukcji można go nawet włożyć poprzez wąskie okna dachowe i zastosować jako centrala dachowa na poddaszu.
Sterowana termostatycznie stacja „świeżej wody“ FST-25 gwarantuje higieniczne i komfortowe dostarczanie ciepłej wody użytkowej. Sprawdzona 
stacja solar STAqua mono (opcja) umożliwia wykorzystanie pozyskanego ciepła słonecznego do produkcji ciepłej wody użytkowej, a także do 
ogrzewania pomieszczeń.

•	 Idealny do zastosowania przy montażu na poddaszu
•	 Średnia	pojemność	zbiornika	286	l
•	 Niskie wymiaru zabudowy i instalacji
•	 Niska waga
•	 Może by stosowany jako sprzęgło hydrauliczne
•	 Stacja solar i „świeżej wody“ montowana bezpośrednio na zbiorniku
•	 Izolacja z twardej pianki PU, niezdejmowalna
•	 Wydajność poboru ciepłej wody do 25 l / min. 

EXPRESSINO 300

EXPRESSINO 300 z stacją solar 
STAqua mono

EXPRESSINO 300 bez stacji 
solar

EXPRESSINO 300 dla poł.  
kaskadowego z osprzętem

Numer zamów. 07-7151 07-7150 07-7149

Klasa efektywności energ. B B B

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
Zbiornik „świeżej wody“ EXPRESSINO
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Osprzęt

Zestaw zaworu 3-drogowego ULV EXPRESSINO

Do przełączania zasilania źródła ciepła z ogrzewania na przygotowanie ciepłej wody w celu efektywnego wykorzystania 
kondensacji. Całkowicie zmontowany moduł do bezpośredniego montażu na EXPRESSINO 300.
Zakres dostawy: Trzydrogowy	zawór	przełączający	• Orurowanie	• niezbędne	elementy	montażowe

Numer zamów. 07-7180

Dane techniczne

EXPRESSINO 300

Waga zbiornika [kg] 83

Waga zbiornika ze stacjami [kg] 104

Ciśnienie, max. [bar] 3

Ciśnienie,	max. Stacja	“świeżej	wody“	[bar] 10

Temperatura robocza, max. [°C] 95

Pojemność zbiornika [l] 286

Pojemność gotowości Solar [l] 70

Pojemność dogrzewania kotłem  Vn [l] 117

Pojemność dogrzewania grzałką elektr. [l] 110

Straty gotowości zbiornika W] 66

Wymiary

EXPRESSINO 300

Wymagana wys. montażowa [mm] 1.770

Wysokość z izolacją [mm] 1.720

Wymiar po przekątnej [mm] 1.800

Wymagana szerokość do transportu [mm] 690

Średnica	z	izolacją	[mm] 660

Izolacja - twarda pianka PU [mm] 80

Przyłącza

Przyłącze EXPRESSINO 300 Średnica przyłącza

Odpowietrznik ET [mm] 1.505  1/2“

Kocioł - zasilanie KV [mm] 1.415 1“

Kocioł - zasilanie KV H [mm] 665 1“

Mufa grzałki elektrycznej E [mm] 985 1 ½“

Ogrzewanie zasilanie HKV [mm] 565 1“ 

Kocioł - powrót KR [mm] 465 1“

Ogrzewanie powrót HKR [mm] 115 1“

Pojemność nominalna zbiornika V [l] 286

Straty ciepła w trybie gotowości qB,S [kWh/d] 1,580

Pojemność gotowości VSaux [l] 99

Pojemność solar VSsol [l] 187

EnEV Charakterystyka

EXPRESSINO 300

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
Zbiornik „świeżej wody“ EXPRESSINO
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Wskazówki zabudowy

•	 Wykorzystanie przyłączy wynika z rozwiązania hydraulicznego systemu
•	 Umiejscowienie czujników zależy od zadanego komfortu cieplnego
•	 Źródła ciepła i odbiorniki muszą być podłączone do różnych przyłączy
•	 Maksymalnie możemy podłączyć dwa źródła ciepła i dwa odbiorniki
•	 Podłączenia wykonywać bezpośrednio przy zbiorniku
•	 Podczas stosowania grzałki elektrycznej należy pamiętać, aby jej długość nie była większa niż 100 mm
•	 Instalacja zbiornika buforowego w systemie centrali dachowej wymaga założenia rynny wycieku z odpływem, ponieważ firmy ubezpieczeniowe 

mogłyby w przeciwnym razie odmówić przyznania odszkodowania z tytułu zalania (np. Z powodu zadziałania zaworu bezpieczeństwa)
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1"1/4 + tappo 1"1/4 montato

1/2"x15
cieco

Ø17.2
l. 110

1/2"

Termoformato
PST NERO Ø660

Mantello PVC
1670 x Ø660
RAL 7038

Isolamento PU
rigido 80 mm.

Rosette su tutti i
manicotti

Rosette mousse
Ø10x40 su tubetti

Accessori da allegare in sacchetto:
-N° 1 Tappo zincato 1"1/2
-N° 1 Tappo isolante 1"1/2
-N° 1 Guarnizione 1"1/2
-N° 1 Rubinetto di carico 1/2"
-N° 2 Grani M8 x 45
-N° 2 Dadi M8 ZB
-N° 4 mollette OMEGA
-N° 1 Tappo zincato 1"1/4 PTFE (MONTATO)
-N° 1 Tappo isolante 1"1/4 (MONTATO)

marani g. S.p.A.

Expressino 300

villafontana di bovolone Verona Italy
Tel:045/7101159  Fax:045/7103159

www.maranig.it      E-mail: info@maranig.it

DISEGNO:

CLIENTE:

RT
foglio 1 di 1

rev.interna n°0.0
data: 11/04/2018

codice articolo:

rev.cliente n°0
data: 11/04/2018

nesting laser:

APPROVATO DA:
Geom. Marani Diego

REALIZZATO DA:
Tec. C. Girolamo

PROTEZIONE INTERNA:

PROTEZIONE ESTERNA:
verniciatura

ISOLAMENTO: PU rigido 80mm
ESTERNO: PVC ral 7038
IMBALLO: pluriball + film
LAVORAZIONI: 
ACCESSORI: Vedi lista sopra
PALETTA: 70x70

MATERIALE: S235JR
VOLUME: 288 l.
DISPERSIONE TERMICA (EN12897): 1.6 kWh/24h - 66 W
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: "B"

PRESSIONE MAX ESERCIZIO: 3 bar
PRESSIONE PROVA IDRAULICA: 4.5 bar
PRESSIONE MAX SERPENTINI :10 bar
PRESSIONE PROVA IDRAULICA SERPENTINI: 15 bar

TEMPERATURA MAX ESERCIZIO: 95°C

PESO A VUOTO: 

TWOcomfort

TWOeco

TW

TPO

TPU

TPU2

Wysokości podłączenia czujników

Czujnik EXPRESSINO 300 Rodzaj przyłącza czujnika

Czujnik ciepłej wody TW [mm] 1.435 Tuleja zanurzeniowa

Czujnik ciepłej wody TWOeco [mm] 1.065 Tuleja zanurzeniowa

Czujnik ciepłej wody TWOcomfort [mm] 945 Tuleja zanurzeniowa

Czujnik buforu góra TPO [mm] 615 Tuleja zanurzeniowa

Czujnik buforu dół TPU [mm] 495 Tuleja zanurzeniowa

Czujnik buforu 2 dół TPU2 [mm] 215 Tuleja zanurzeniowa

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
Zbiornik „świeżej wody“ EXPRESSINO
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Charakterystyki

Maksymalna wielkość poboru w zależności od temperatury zbiornika 
i temp. poboru ciepłej wody, temp. zimnej wody 10 °C  i termostat 
stopień 3
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Temperatura zbiornika [°C] 

Maksymalna wielkość poboru - Termostat Stopień 3   

Temp. poboru 45°C, Stopień 3 Temp. poboru 50°C, Stopień 3 Temp. poboru 55°C, Stopień 3

Maksymalna wielkość poboru w zależności od temperatury. zbiornika 
i temp. poboru ciepłej wody, temp. zimnej wody 10 °C  i termostat 
stopień 4
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Temperatura zbiornika [°C]

Maksymalna wielkość poboru - Termostat Stopień 4 

Poziom 3 termostatu należy wybierać zawsze, gdy wystarczą niskie 
temperatury poboru (45 ° C) i natężenia wielkości poboru (12 l / 
min). Ze względu na niższe temperatury powrotu zbiornika zapewnia 
on korzyści energetyczne i wyższą efektywność w porównaniu z 
poziomem 4.
W głównym zakresie roboczym między 10 do 20 l / min, począwszy 
od 15 l / min, należy oczekiwać odchylenia temperatury około 4 K 
przy zmianie przepływu objętościowego o 5 l / min.

Poziom 4 termostatu powinien być zawsze wybierany, gdy wymagane 
są wyższe temperatury poboru (> 50 ° C) i / lub przepływy wody (> 15 
l / min), których nie można osiągnąć przy poziomie 3.
W głównym zakresie roboczym między 10 do 20 l / min, począwszy 
od 15 l / min, należy oczekiwać odchylenia temperatury około 3 K 
przy zmianie przepływu objętościowego o 5 l / min.

Dobór

Przy doborze zbiorników kierujemy się powierzchnią kolektora oraz jej osiągami. Jako ogólną podstawę dla określenia wielkości pola kolektora 
możemy przyjąć 80 l/m² +/– 25 % pojemności zbiornika.. Sensowna powierzchnia kolektora dla EXPRESSINO leży na poziomie ok. 3 do 5 m². 
Maksymalna powierzchnia instalacji do 7m2.

Jakość wody 

Jedn. Lutowane miedzią

Chlorki (CL-) mg/l
< 250 przy 50°C
< 100 przy 75°C
< 10 przy 90°C

Siarczany (SO4
2-) mg/l < 100

Azotany (NO3-) mg/l < 100

Wartość pH 7,5 - 9,0

Przewodność elektryczna (przy 25 oC) μS/cm 10 - 500

Wodorowęglan (HCO3
-) mg/l 70 - 300

Stosunek HCO3
-/SO4

2- Stosunek > 1,0

Amoniak (NH4
+) mg/l < 2

Wolny chlor gazowy mg/l < 0,5

Siarczyn mg/l < 1

Siarkowodór (H2S) mg/l < 0,05

Wolny (agresywny) dwutlenek węgla (CO2) mg/l < 5

Żelazo (Fe) mg/l < 0,2

Jony amonowe mg/l < 2

Mangan (Mn) mg/l < 0,05

Twardość całkowita °dH 4 - 14 (Stosunek [Ca,Mg]/[HCO3]<0,5)

Całkowity węgiel organiczny (TOC) mg/l < 30

Aby uniknąć uszkodzenia płytowego wymiennika ciepła w związku z korozją, należy przestrzegać następujących wartości wody pitnej:

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
Zbiornik „świeżej wody“ EXPRESSINO
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Wskazówki

Jeśli miejscowa jakość wody nie spełnia wymaganej jakości wody pitnej, można zamówić płytowy wymiennik ciepła lutowany stalą nierdzewną.

Węglan wapnia-stężenie masowe
Wytyczne

mmol/l mg/l odH

Temperatura poboru ok. 60 oC

< 1,5 < 150 < 8,4 Nie wymaga systemy zmiękczania wody

> 1,5 do < 2,5 > 150 do < 250 > 8,4 do < 14 Zalecany system zmiękczania wody

> 2,5 > 250 > 14 Wymagany system zmiękczania wody

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
Zbiornik „świeżej wody“ EXPRESSINO
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Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)

Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST 500 - 1250

Krótki opis

•	 Zbiornik buforowy ogrzewania o niskich stratach do magazynowania ciepła dla ogrzewania i ciepłej wody
•	 Podgrzewanie wody użytkowej za pomocą stacji „świeżej wody“ FST-25 montowanej bezpośrednio na zbiorniku

Zalety i korzyści

•	 Natychmiast dostępna, higienicznie podgrzana ‚świeża woda“ dzięki zasadzie bezpośredniego przepływu
•	 Dobry komfort ciepłej wody i dobra wydajność poboru ciepłej wody do 25 l / min.
•	 Izolacja termiczna wykonana z twardej pianki PU o klasie efektywności energetycznej C
•	 Mufa przyłączeniowa dla opcjonalnej grzałki elektrycznej
•	 Dodatkowe przyłącza dla efektywnego wykorzystania technologii kondensacyjnej
•	 Zwiększenie pojemności bufora przez kaskadowe połączenie z zbiornikiem buforowym PS2Plus
•	 Stopki o regulowanej wysokości minimalizują straty ciepła poprzez kontakt z podłożem

Zakres dostawy

Zbiornik	zamocowany	do	palety,	zabezpieczony	przeciw	wilgoci	• Izolacja	zamontowana	• Stacja	„świeżej	wody“	FST-25	w	oddzielnym	kartonie	
• Zestaw	połączeniowy	FST-25	w	oddzielnym	kartonie	•	Stopki	podłogowe • Rozety	przyłączeniowe	• Przyłącza	czujników	i	odpowietrznik	w	
zestawie akcesoriów 

Osprzęt

Zestaw zaworu 3-drogowego PS2Plus

Nypel redukcyjny 1 1/2“ na 1“

W celu redukcji średnicy przyłącza PS2Plus z 1 1/2“ do 1“.
Zakres	dostawy:	Nypel	redukcyjny	• Rozeta	

Numer zamów. 07-7317

Do przełączania zasilania źródła ciepła z ogrzewania na przygotowanie ciepłej wody w celu efektywnego wykorzystania 
kondensacji. Całkowicie zmontowany moduł do bezpośredniego montażu na PS2Plus FST.
Zakres dostawy: Trzydrogowy	zawór	przełączający	• Orurowanie	• niezbędne	elementy	montażowe

PS2Plus FST 500 - 1250

PS2Plus FST 500 PS2Plus FST 800 PS2Plus FST 1000 PS2Plus FST 1250

Numer zamów. 07-7340 07-7341 07-7342 07-7343

Klasa efektywności energ. C C C C

PS2Plus 500 PS2Plus 800 PS2Plus 1000 PS2Plus 1250

Numer zamów. 07-7325 07-7326 07-7327 07-7327

Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST 500 - 1250
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Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)

Zastosowanie i opis funkcjonowania

Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST idealnie nadaje się do wykorzystania energii odnawialnych, takich jak energia słoneczna lub energia spalania 
drewna w domach jedno- i wielorodzinnych. Zmagazynowaną energię można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody i ogrzewania. 
Zintegrowany bufor grzewczy redukuje liczbę uruchomień kotła, co oznacza, że można go obsługiwać w szczególnie delikatny i niskoemisyjny 
sposób. Stacja „świeżej wody“ FST-25, która jest bezpośrednio przymocowana do zbiornika buforowego, umożliwia termostatycznie kontrolowane, 
wygodne i higieniczne przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Dane techniczne

PS2Plus FST 500 PS2Plus FST 800 PS2Plus FST 1000 PS2Plus FST 1250

Waga zbiornika [kg] 93 120 132 257

Waga zbiornika z stacją [kg] 108 135 147 272

Ciśnienie, max. [bar] 3 3 3 3

Ciśnienie, max. stacja „świeżej wody“ [bar] 10 10 10 10

Temperatura robocza, max. °C] 95 95 95 95

Pojemność zbiornika [l] 497 772 902 1264

Straty gotowości zbiornika (Sstby) [W] 104 129 141 154

Wymiary

Wysokość montażowa [mm] 1.850 1.970 2.220 2180

Wysokość z izolacją [mm] 1.750 1.870 2.120 2080

Wysokość bez izolacji [mm] 1.685 1.805 2.055 2000

Wymiar po przekątnej [mm] 1.700 1.850 2.100 2080

Minimalna szerokość transportowa [mm] 660 800 800 960

Średnica	z	izolacją	[mm] 810 950 950 1150

Średnica	bez	izolacji	[mm] 650 790 790 950

Izolacja- sztywna pianka PU [mm] 70 70 70 100

Średnica	pierścienia	podstawy	[mm] 550 690 690 850

Odstęp pierścień - podłoga 40 40 40 0

Pojemność nominalna zbiornika V [l] 497 772 902 1264

Straty ciepła w trybie gotowości qB,S [kWh/d] 2,50 3,10 3,38 3,70

Pojemność gotowości VSaux [l] 198 323 348 527

Pojemność solar VSsol 299 449 554 737

EnEV Charakterystyka

PS2Plus FST 500 PS2Plus FST 800 PS2Plus FST 1000 PS2Plus FST 1250

Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST 500 - 1250
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Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)

Wymiary

Wysokości przyłączy czujników

V2

C1

C2

C3

C4

C8

C7

C6

C5

H

C9

C10

V1

Przyporządkowanie przyłączy zależy od schematu systemu. Czujniki temperatury należy podłączyć do zbiornika buforowego na odpowiedniej 
wysokości pod listwą zaciskową czujnika zgodnie ze schematem instalacji.
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Isol. PU rigido
70mm est. PVC
RAL 7038

Foro Ø20 solo
su isolamento

*: passaggio libero

marani g. S.p.A.

PS1000PLUS

villafontana di bovolone Verona Italy
Tel:045/7101159  Fax:045/7103159

www.maranig.it      E-mail: info@maranig.it

DISEGNO:

CLIENTE:

RITTER
foglio 1 di 1

rev.interna n°0.0
data: 09/01/2018

codice articolo:

rev.cliente n°0
data: 09/01/2018

nesting laser:
RT1001P

APPROVATO DA:
Geom. Marani Diego

REALIZZATO DA:
Geom. Marani Diego

PROTEZIONE INTERNA:

PROTEZIONE ESTERNA:
verniciatura

ISOLAMENTO: calotte 70 mm.
ESTERNO: PVC RAL 7038
IMBALLO:Pluriball  + film
LAVORAZIONI:
ACCESSORI: --
PALETTA: 1020x1020

MATERIALE: S235JR
VOLUME: 903 l
PRESSIONE MAX ESERCIZIO PUFFER: 3 bar
PRESSIONE PROVA IDRAULICA PUFFER:             4.5 bar
PRESSIONE MAX ESERCIZIO SANITARIO:             - 
PRESSIONE PROVA IDRAULICA SANITARIO:       - 
PRESSIONE MAX SERPENTINI :                              - 
PRESSIONE PROVA IDRAULICA SERPENTINI:       - 
TEMPERATURA MAX ESERCIZIO:                           95°C

Przyłącza

Przyłącze PS2Plus FST 500 PS2Plus FST 800 PS2Plus FST 1000 PS2Plus FST 1250 Przyłącze FST

V1 [mm] 1.685 1.805 2.055 2000 Rp 1 1/4“

V2 [mm/l] 1.570/0 1.670/0 1.920/0 1815/0 Rp 1/2“

C1 [mm/l] 1.470/51 1.570/81 1.820/81 1715/142 Rp 1 ½“

C2 [mm/l] 1360/87 1.460/135 1.710/135 1605/219 Rp 1 ½“

C3 [mm/l] 1.020/198 1.070/323 1.270/348 1165/527 Rp 1 ½“

C4 [mm/l] 910/234 960/377 1.160/401 1055/604 Rp 1 ½“

H [mm/l] 740/290 790/459 990/483 845/751 Rp 1 ½“

C5 [mm/l] 570/346 620/541 820/565 635/898 Rp 1 ½“

C6 [mm/l] 460/381 510/594 710/619 525/975 Rp 1 ½“

C7 [mm/l] 350/417 400/648 400/769 445/1031 Rp 1 ½“

C8 [mm/l] 150/504 170/792 170/913 215/1192 Rp 1 ½“

C9 [mm/l] 270/444 270/711 270/832 315/1122 Rp 1 ½“

C10 [mm/l] 1.470/51 1.570/81 1.820/81 1615/212 Rp 1 ½“

Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST 500 - 1250
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Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)

Charakterystyki

Maksymalna wielkość poboru w zależności od temperatury zbiornika 
i temp. poboru ciepłej wody, temp. zimnej wody 10 °C  i termostat 
stopień 3
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Temperatura zbiornika [°C] 

Maksymalna wielkość poboru - Termostat Stopień 3   

Temp. poboru 45°C, Stopień 3 Temp. poboru 50°C, Stopień 3 Temp. poboru 55°C, Stopień 3

Maksymalna wielkość poboru w zależności od temperatury. zbiornika 
i temp. poboru ciepłej wody, temp. zimnej wody 10 °C  i termostat 
stopień 4

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

55 60 65 70 75 80 85

 

 

  

Temp. poboru 45°C, Stopień 4 Temp. poboru 50°C, Stopień 4 Temp. poboru 55°C, Stopień 4

W
ie

lk
oś

ć 
po

bo
ru

 [l
/m

in
]

Temperatura zbiornika [°C]

Maksymalna wielkość poboru - Termostat Stopień 4 

Poziom 3 termostatu należy wybierać zawsze, gdy wystarczą niskie 
temperatury poboru (45 ° C) i natężenia wielkości poboru (12 l / 
min). Ze względu na niższe temperatury powrotu zbiornika zapewnia 
on korzyści energetyczne i wyższą efektywność w porównaniu z 
poziomem 4.
W głównym zakresie roboczym między 10 do 20 l / min, począwszy 
od 15 l / min, należy oczekiwać odchylenia temperatury około 4 K 
przy zmianie przepływu objętościowego o 5 l / min.

Poziom 4 termostatu powinien być zawsze wybierany, gdy wymagane 
są wyższe temperatury poboru (> 50 ° C) i / lub przepływy wody (> 15 
l / min), których nie można osiągnąć przy poziomie 3.
W głównym zakresie roboczym między 10 do 20 l / min, począwszy 
od 15 l / min, należy oczekiwać odchylenia temperatury około 3 K 
przy zmianie przepływu objętościowego o 5 l / min.

Jakość wody 

Jedn. Lutowane miedzią

Chlorki (CL-) mg/l
< 250 przy 50°C
< 100 przy 75°C
< 10 przy 90°C

Siarczany (SO4
2-) mg/l < 100

Azotany (NO3-) mg/l < 100

Wartość pH 7,5 - 9,0

Przewodność elektryczna (przy 25 oC) μS/cm 10 - 500

Wodorowęglan (HCO3
-) mg/l 70 - 300

Stosunek HCO3
-/SO4

2- Stosunek > 1,0

Amoniak (NH4
+) mg/l < 2

Wolny chlor gazowy mg/l < 0,5

Siarczyn mg/l < 1

Siarkowodór (H2S) mg/l < 0,05

Wolny (agresywny) dwutlenek węgla (CO2) mg/l < 5

Żelazo (Fe) mg/l < 0,2

Jony amonowe mg/l < 2

Mangan (Mn) mg/l < 0,05

Twardość całkowita °dH 4 - 14 (Stosunek [Ca,Mg]/[HCO3]<0,5)

Całkowity węgiel organiczny (TOC) mg/l < 30

Aby uniknąć uszkodzenia płytowego wymiennika ciepła w związku z korozją, należy przestrzegać następujących wartości wody pitnej:

Wskazówki

Jeśli miejscowa jakość wody nie spełnia wymaganej jakości wody pitnej, można zamówić płytowy wymiennik ciepła lutowany stalą nierdzewną.

Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST 500 - 1250
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Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)

Wskazówki zabudowy

•	 Zbiornik musi być ustawiony w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem.
•	 Przy korzystaniu z pomp ciepła zaleca się zastosowanie zbiornika „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO HF
•	 Zbiorniki PS2Plus FST nie są zabezpieczone przed korozją
•	 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych korozją
•	 Nawet najmniejsze nieszczelności w instalacji grzewczej muszą zostać usunięte
•	 Użycie rur i innych materiałów instalacji wykonanych z materiałów, które nie są szczelne dla tlenu, jest niedozwolone
•	 Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących jakości wody w instalacjach grzewczych
•	 Zbiorniki mogą być stosowane tylko w zamkniętych systemach grzewczych
•	 Podczas stosowania grzałki elektrycznej należy pamiętać, aby jej długość nie była większa niż 100 mm

Węglan wapnia-stężenie masowe
Wytyczne

mmol/l mg/l odH

Temperatura poboru ok. 60 oC

< 1,5 < 150 < 8,4 Nie wymaga systemy zmiękczania wody

> 1,5 do < 2,5 > 150 do < 250 > 8,4 do < 14 Zalecany system zmiękczania wody

> 2,5 > 250 > 14 Wymagany system zmiękczania wody

Dobór

Przy doborze zbiorników kierujemy się powierzchnią kolektora oraz jej osiągami.

Jako ogólną podstawę dla określenia wielkości pola kolektora możemy przyjąć 80 l/m² +/– 25 % pojemności zbiornika.

Sensowna powierzchnia kolektora CPC:

PS2Plus FST 500 5 – 8 m² pow. kolektora

PS2Plus FST 800 8 – 12 m² pow. kolektora

PS2Plus FST 1000 9 – 16 m² pow. kolektora

PS2Plus FST 1250 10 – 21 m² pow. kolektora

Mniejsze powierzchnie nie zapewniają pełnego ładowania zbiornika. Przy większych powierzchniach podnosi się co prawda udział energii solar w 
bilansie cieplnym ogrzewania, jednakże przestoje systemu solar w okresie letnim są nie do uniknięcia (nadmiar energii).

Maksymalny pobór ciepłej wody jest poprzez zabudowaną stację „świeżej wody“ FST-25 i wynosi ok. 25 l/min.

Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST 500 - 1250
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Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III
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Krótki opis

•	 Zbiornik buforowy ogrzewania do magazynowania ciepła dla obiegów grzewczych i przygotowania ciepłej wody
•	 Przygotowanie ciepłej wody w stacji „świeżej wody“.

Zalety i korzyści

•	 Wysoki komfort ciepłej wody i znaczące osiągi poboru ciepłej wody
•	 Małe straty ciepła dzięki izolacji cieplnej z twardej piany PU, Klasa energetyczna B
•	 Higienicznie ogrzana „świeża woda“ na zasadzie przepływu
•	 Natychmiastowa dyspozycyjność ciepłej wody
•	 Wysoki szczytowy pobór ciepłej wody użytkowej
•	 Możliwość łączenia kaskadowego z buforowymi EXPRESSO PS i PS2Plus

Cechy charakterystyczne

•	 Szczytowy pobór ciepłej wody użytkowej do 35 litrów na minutę
•	 Stabilna temperatura poboru ciepłej wody użytkowej
•	 Prowadzenie ładowania warstwowego zasilania kocioł/solar
•	 Izolacja cieplna, łupiny z twardej piany PU
•	 Stopki dystansowe z nastawną wysokością minimalizują straty ciepła do podłoża
•	 Zasyfonowane przyłącza redukują straty cieplne orurowania
•	 Możliwe powiększenie pojemności buforu dzięki szeregowemu podłączeniu zbiornika buforowego z pomocą Zestawu kaskady

Przyłącza prawo

Aqua EXPRESSO III

500 R 650 R 800 R 1000 R

Numer zamów. 07-0113 07-0114 07-0115 07-0116

Klasa efektywności energ. B B B B

Przyłącza lewo 

Zakres dostawy

Zbiornik	przymocowany	do	palety,	chroniony	przed	deszczem	• Izolacja	zamontowana	• Stacja	„świeżej	wody“	osobno	w	kartonie	• Dystans	od	podłoża	 
• Rozety	podłączeń,	mocowania	czujników	i	odpowietrznik	spakowane	osobno

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)

Aqua EXPRESSO III

500 L 650 L 800 L 1000 L

Numer zamów. 07-0117 07-01148 07-0119 07-0120

Klasa efektywności energ. B B B B
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Osprzęt

Zestaw kaskady dla Aqua Expresso III

Zestaw kaskady umożliwia powiększenie buforu systemu grzewczego z Aqua Expresso III poprzez szeregowe 
podłączenie zbiornika buforowego
Zakres dostawy: Zawór	kulowy	prosty	1“	• Zaślepka	1“	• Uszczelnienia

Numer zamów. 07-0122

Jakość wody

Gdy jakość wody nie pozwala na zastosowanie standardowego wymiennika ciepła z lutem miedzianym, to alternatywnie, za dopłatą można 
zamówić wymiennik ciepła z lutem niklowym.

Koncentracja niklu w wodzie pitnej może być podwyższona. U wrażliwych osób może to prowadzić do reakcji alergicznych.

Zastosowanie i opis funkcjonowania

Zbiorniki „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III nadają się idealnie do wykorzystania energii odnawialnej jak energia słoneczna lub energia ze spalania 
drewna, ponieważ zmagazynowana energia wykorzystywana jest jednocześnie do przygotowania ciepłej wody i ogrzewania. Poprzez zintegrowany 
bufor ogrzewania zostaje znacznie zredukowana liczba taktów kotła, co w znacznym stopniu zwiększa jego sprawność oraz ogranicza emisję.
Zbiorniki “świeżej wody” Aqua EXPRESSO III są zbiornikami buforowymi ogrzewania z przymocowaną do izolacji zbiornika stacją „świeżej wody“ do 
ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Reprezentują one absolutny szczyt Know-how mając na uwadze minimalizację strat ciepła oraz prowadzenie 
ładowania warstwowego zasilania kotła i solar, optymalne wykorzystanie zmagazynowanego ciepła. Wysokie osiągi stacji „świeżej wody“ 
zapewniają wysoki komfort ciepłej wody użytkowej.

Dane techniczne

Aqua EXPRESSO III  
500

Aqua EXPRESSO III  
650

Aqua EXPRESSO III
800

Aqua EXPRESSO III 
1000

Ciężar [kg] 87 103 116 138

Ciśnienie robocze, max. [bar] 3 3 3 3

Ciśnienie	robocze,	max. 
stacji „świeżej wody“ [bar]

10 10 10 10

Temp. robocza, max. [°C] 95 95 95 95

Pojemność zbiornika [l] 500 636 815 1.047

Pojemność gotowości Solar [l] 198 312 400 557

Poj. dogrzew. kotłem Vn [l] 76 95 121 140

Pojemność dogrzewania grzałką elektr. [l] 407 426 550 658

Straty gotowości zbiornika [W] 82 90 98 107

Pojemność nominalna zbiornika V [l] 500 636 815 1047

Straty ciepła w trybie gotowości qB,S [kWh/d] 1,968 2,160 2,352 2,568

Pojemność gotowości VSaux [l] 226 229 294 350

Pojemność solar VSsol [l] 274 407 521 697

EnEV Charakterystyka

Aqua EXPRESSO III 
500

Aqua EXPRESSO III 
650

Aqua EXPRESSO III 
800

Aqua EXPRESSO III 
1000

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
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Wymiary

Aqua EXPRESSO III 
500

Aqua EXPRESSO III 
650

Aqua EXPRESSO III 
800

Aqua EXPRESSO III 
1000

Wymagana wys. montażowa [mm] 1.670 2.020 2.040 2.230

Wysokość z izolacją [mm] 1.620 1.970 1.990 2.180

Wysokość bez izolacji [mm] 1.540 1.870 1.890 2.080

Wymiar po przekątnej [mm] 1.692 1.997 2.048 2.247

Wymagana szerokość w świetle do 
transportu [mm]

710 710 800 860

Średnica	z	izolacją	[mm] 900 900 990 1.050

Średnica	bez	izolacji	[mm] 700 700 790 850

Izolacja (PU-VIP-PU-Włóknina) [mm] 95-0-0-0 95-0-0-0 95-0-0 95-0-0-0

Przyłącza
Aqua EXPRESSO 

III 500
Aqua EXPRESSO 

III 650
Aqua EXPRESSO 

III 800
Aqua EXPRESSO 

III 1000

Odpowietrznik ET [mm] 1.410 1.740 1.750 1.920 ½“ GW

Kocioł - zasilanie KV [mm] 965 1.315 1.325 1.495 G 1“

Solar - zasilanie SV [mm] 965 1.315 1.325 1.495 G 1“

Obieg grz. - zasilanie HKV [mm] 725 1.075 1.085 1.255 G 1“

Mufa grzałki elektrycznej E [mm] 570 870 880 1.050 1 ½“ GW

Kocioł - powrót KR [mm] 525 825 835 1.005 G 1“

Pierwotny - Zasilanie Pr-VL [mm] 370 370 370 370 G 1“

Pierwotny - Powrót Pr-RL [mm] 370 370 370 370 G 1“

Obieg grz. - powrót HKR [mm] 320 352 362 412 G 1“

Solar - powrót SR [mm] 210 210 220 240 G 1“

Czujnik
Aqua EXPRESSO 

III 500
Aqua EXPRESSO 

III 650
Aqua EXPRESSO 

III 800
Aqua EXPRESSO 

III 1000

Czujnik ciepłej wody TW [mm] 1.540 1.890 1.910 2.100 Tul. zanurz.

Czujnik ciepłej wody TWO [mm] 1.540 1.890 1.910 2.100 Tul. zanurz.

Czujnik bufor góra TPO [mm] 601 951 961 1.131 Tul. zanurz.

Czujnik bufor dół TPU [mm] 401 701 711 881 Tul. zanurz.

Czuj. buf. koc. na drew. TKHR [mm] 300 300 310 330 Tul. zanurz.

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)

Wysokości przyłączy
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Dobór

Przy doborze zbiorników kierujemy się powierzchnią kolektora oraz jej osiągami.

Jako ogólną podstawę dla określenia wielkości pola kolektora możemy przyjąć 80 l/m² +/– 25 % pojemności zbiornika.

Sensowna powierzchnia kolektora CPC:

Aqua EXPRESSO 500 III     5 – 9 m² pow. kolektora

Aqua EXPRESSO 650 III    6 – 11 m² pow. kolektora

Aqua EXPRESSO 800 III   8 – 14 m² pow. kolektora

Aqua EXPRESSO 1000 III  10 – 18 m² pow. kolektora

Mniejsze powierzchnie nie zapewniają pełnego ładowania zbiornika. Przy większych powierzchniach podnosi się co prawda udział energii solar w 
bilansie cieplnym ogrzewania, jednakże przestoje systemu solar w okresie letnim są nie do uniknięcia (nadmiar energii).

Maksymalny pobór ciepłej wody jest ograniczony zakresem pomiarowym zabudowanego czujnika - 35 l/min.

Przyłącza i czujniki

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III

TWO/TW

ET

KV/SV

HKV
TPO

KRL

TPU

E-Grzałka elektryczna

HKR
TRKH
SR

Pr-VLPr-RL

Wskazówki zabudowy

•	 Przy zastosowaniu pomp ciepła musimy zwrócić uwagę na to, że temperatury 60 – 65 °C, dla których podane są dane osiągów zbiorników 
kombi, z reguły nie są przez pompy ciepła osiągane.

•	 Przy powiązaniu z pompą ciepła zaleca się stosowanie zbiornika „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO HF.
•	 Zbiorniki nie posiadają ochrony przed korozją
•	 Uszkodzenia spowodowane korozją nie podlegają gwarancji
•	 Również najmniejsze nieszczelności układu grzewczego należy natychmiast usunąć
•	 Nie dopuszczalne jest stosowanie rur i materiałów pozwalających na dyfuzję tlenu do układu grzewczego
•	 Należy stosować się do norm i przepisów odnośnie instalowania zbiorników w układach grzewczych. Zbiorniki mogą być instalowane wyłącznie 

w zamkniętych systemach grzewczych
•	 Możliwe jest zastosowanie grzałki elektrycznej.

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
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Diagramy

Maksymalna wielkość poboru w zależności od 
temp. zbiornika i temp. poboru ciepłej wody, 
temp. zimnej wody 10 °C 
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Ilość poboru przy maksymalnej wielkości pobo-
ru i 45°C w zależności od temperatury zbiorni-
ka przy częściowo naładowanym zbiorniku bez 
dogrzewania, temp. zimnej wody 10 °C
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Temperatura zbiornika [°C]

Ilość poboru przy wielkości poboru 15 l/min i 
45°C w zależności od temperatury zbiornika 
przy częściowo naładowanym zbiorniku bez 
dogrzewania, temp. zimnej wody 10 °C
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Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
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Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO HF

Pompa
ciepła

Krótki opis

•	 Zbiornik buforowy ogrzewania przy dużych strumieniach przepływu dogrzewania - pompy ciepła i kotły grzewcze
•	 Do warstwowego magazynowania ciepła dla obiegów grzewczych i przygotowania ciepłej wody
•	 Przygotowanie ciepłej wody w stacji „świeżej wody“

Przyłącza prawo

Aqua EXPRESSO 800 HF

Numer zamów. 07-0202

Klasa efektywności energ. C

Zakres dostawy

Zbiornik	przymocowany	do	palety,	chroniony	przed	deszczem	• Izolacja	zamontowana	• Stacja	„świeżej	wody“	osobno	w	kartonie	• Dystans	od	podłoża	 
• Rozety	podłączeń,	mocowania	czujników	i	odpowietrznik	spakowane	osobno	•	Zestaw	3-drogowy	zawór	przełączający

Zalety i korzyści

•	 Idealny w kombinacji z systemem AquaSolar
•	 Możliwa kombinacja z pompami ciepła do 15 kW
•	 Możliwa kombinacja z kotłami grzewczymi 65 kW
•	 Nadaje się przy strumieniach przepływu do 2.500 l/h
•	 Objętość zbiornika 815 l
•	 Bardzo dobre warstwowanie energii w zbiorniku
•	 Stacja solar STAqua II montowana bezpośrednio na zbiorniku
•	 Przełączanie powrotu źródła ciepła zestawem 3-drogowy zawór przełączający

Zestaw podłączeniowy EXPRESSO HF - STAqua II

Do łatwego orurowania stacji solar STAqua II instalowanej bezpośrednio na zbiorniku Aqua EXPRESSO HF.
Zakres dostawy: Orurowanie	zasilania	solar	15	mm	wraz	z	wężem	falistym	i	izolacją	•	Orurowanie	powrotu	solar	15	
mm	wraz	z	wężem	falistym	i	izolacją	•	Rura	wyrzutowa

Numer zamów. 08-8460

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO HF

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
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Jakość wody

Gdy jakość wody nie pozwala na zastosowanie standardowego wymiennika ciepła z lutem miedzianym, to alternatywnie, za dopłatą można 
zamówić wymiennik ciepła z lutem niklowym.

Koncentracja niklu w wodzie pitnej może być podwyższona. U wrażliwych osób może to prowadzić do reakcji alergicznych.

Zastosowanie i opis funkcjonowania

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO 800 HF jest zbiornikiem buforowym ogrzewania z zamocowaną na izolacji zbiornika stacją „świeżej wody“ 
do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Reprezentuje on absolutny szczytowy Know-how mając na uwadze minimalizację strat ciepła oraz 
utrzymywanie warstw temperaturowych przy warstwowaniu. Gwarantuje to optymalne wykorzystanie magazynowanego ciepła. Ponadto wysoko 
wydajna stacja „świeżej wody“ umożliwia wysoki komfort ciepłej wody użytkowej.
Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO 800 HF nadaje się idealnie do wykorzystania energii odnawialnej, ponieważ zmagazynowana energia 
wykorzystywana jest jednocześnie do przygotowania ciepłej wody i ogrzewania. Poprzez zastosowanie przełączania powrotu 3-drogowym zaworem 
przełączającym, również źródła ciepła mogą pracować przy ogrzewaniu obszaru ciepłej wody i ogrzewania z niższymi temperaturami i wyższymi 
strumieniami przepływu do 2.500 l/min. Innowacyjne prowadzenie warstwowania zdecydowanie zapobiega wymieszaniu się obydwóch obszarów. 
Aqua EXPRESSO 800 HF predysponowany jest dla zastosowania pomp ciepła do 15 kW i wielkości mocy kotłów do 65 kW.

Dane techniczne

Aqua EXPRESSO 800 HF

Ciężar zbiornika [kg] 118

Ciśnienie robocze, max. [bar] 3

Ciśnienie	robocze,	max. 
stacji „świeżej wody“ [bar]

10

Temp. robocza, max. [°C] 95

Pojemność zbiornika [l] 805

Pojemność gotowości Solar [l] 243

Poj. dogrzew. kotłem Vn [l] 161

Pojemność dogrzewania grzałką elektr. [l] 376

Straty gotowości zbiornika [W] 110

Pojemność nominalna zbiornika V [l] 805

Straty ciepła w trybie gotowości qB,S [kWh/d] 2,64

Pojemność gotowości VSaux [l] 401

Pojemność solar VSsol [l] 404

EnEV Charakterystyka

Aqua EXPRESSO 800 HF

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO HF

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
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Wymiary

Aqua EXPRESSO 800 HF

Wymagana wys. montażowa [mm] 2.040

Wysokość z izolacją [mm] 1.990

Wysokość bez izolacji [mm] 1.910

Wymiar po przekątnej [mm] 2.067

Wymagana szerokość w świetle do 
transportu [mm]

800

Średnica	z	izolacją	[mm] 990

Średnica	bez	izolacji	[mm] 790

Izolacja - twarda piana PU [mm] 95

Średnica	pierścienia	podstawy	[mm] 790

Odstęp pierścień - podłoga [mm] 90

Wysokość przyłącza

Przyłącza Aqua EXPRESSO 800 HF Rodzaj przyłącza

Odpowietrznik ET [mm] 1.770 G ½“

Zasilanie solar i zasilanie kotła 
dodatkowego, SV / KV_ZK [mm]

1.470 G 1“

Mufa grzałki elektrycznej E [mm] 1.240 1½“ GW

Powrót pomp ciepła i kotłów ciepła woda,  
WPR_WW / KR_WW [mm]

1.240 1½“ GW

Zasilanie pomp ciepła i kotłów, WPV / KV 
[mm]

1.030 1½“ GW

Zasilanie ogrzewania HKV [mm] 807 G 1“

Powrót pomp ciepła i kotłów ogrzewanie, 
WPR_H / KR_H [mm]

655 1½“ GW

Powrót ogrzewania HKR [mm] 330 G 1“

Powrót solar i powrót kotła dodatkowe-
go, SR / KR_ZK [mm]

220 G 1“

Wysokość podłączenie czujników

Czujnik Aqua EXPRESSO 800 HF Rodzaj przyłącza czujnika

Czujnik ciepłej wody TW / TWOeco [mm] 1.570 Tulejka zanurzeniowa

Czujnik ciepłej wody TWO / TWWP [mm] 1.320 Tulejka zanurzeniowa

Czujnik bufor góra TPO [mm] 960 Tulejka zanurzeniowa

Czujnik bufor dół TPU TPU [mm] 440 Tulejka zanurzeniowa

Czuj. buf. koc. na drew. TRKH [mm] 400 Tulejka zanurzeniowa

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO HF

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
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Przyłącza i czujniki

Zbiornik kombi Aqua EXPRESSO 800 HF

   E - Grzałka elektryczna

Wskazówki zabudowy

•	 Przy zastosowaniu pompy ciepła jako jedynego źródło ciepła, musimy zwrócić uwagę na to, że temperatury 60 – 65 °C, dla których podane są 
dane osiągów zbiorników kombi, z reguły nie są przez pompy ciepła osiągane.

•	 Zalecane jest zastosowanie systemu AquaSolar jako dodatkowego odnawialnego źródła ciepła dla osiągnięcia wyższych temperatur względnie 
większej mocy.

•	 Zbiorniki nie posiadają ochrony przed korozją. Uszkodzenia spowodowane korozją nie podlegają gwarancji.
•	 Również najmniejsze nieszczelności układu grzewczego należy natychmiast usunąć.
•	 Nie dopuszczalne jest stosowanie rur i materiałów pozwalających na dyfuzję tlenu do układu grzewczego.
•	 Należy stosować się do norm i przepisów odnośnie instalowania zbiorników w układach grzewczych. Zbiorniki mogą być instalowane wyłącznie 

w zamkniętych systemach grzewczych.
•	 Możliwe jest zastosowanie grzałki elektrycznej.
•	 Przy zastosowaniu pompy ciepła jako jedynego źródło ciepła zaleca się, ze względu na osiąganie w zbiorniku niższych temperatur, ograniczenie 

wielkości poboru do 20 l/min za pomocą ogranicznika przepływu. Kombinacja ze zbiornikiem buforowym PSPlus nie jest obecnie przewidywana. 

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO HF

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
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Diagramy

Maksymalna wielkość poboru w zależności od temp. zbiornika i temp. 
poboru ciepłej wody, temp. zimnej wody 10 °C 

Ilość poboru przy maksymalnej wielkości poboru i 45°C w zależności 
od temperatury zbiornika przy częściowo naładowanym zbiorniku bez 
dogrzewania, temp. zimnej wody 10 °C

Ilość poboru przy wielkości poboru 15 l/min i 45°C w zależności od 
temperatury zbiornika przy częściowo naładowanym zbiorniku bez 
dogrzewania, temp. zimnej wody 10 °C

Dobór

Przy doborze zbiorników kierujemy się powierzchnią kolektora oraz jej osiągami.

Jako ogólną podstawę dla określenia wielkości pola kolektora możemy przyjąć 80 l/m² +/– 25 % pojemności zbiornika.

Sensowna powierzchnia kolektora dla Aqua EXPRESSO 800 HF leży na poziomie ok. 8 do 14 m².

Maksymalny pobór ciepłej wody jest ograniczony zakresem pomiarowym zabudowanego czujnika - 35 l/min.
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Jakość wody

Tabela odporności dla stali szlachetnej oraz materiału lutów miedzi i niklu do uwzględnienia przy analizie wody

Składnik zawarty w wodzie Koncentracja
(mg/l lub ppm)

Przedział czasu od 
pobrania wody do 
wykonania analizy

Stal szlachet-
na AISI 316
W 1.4401

Lut miedziany Lut niklowy

Wodorowęglan (HCO3
-) <70 w przeciągu 24 godzin + 0 +

70-300 + + +

>300 + 0/+ +

Siarczany (SO4
2-) <70 bez limitu + + +

70-3000 + 0/- +

>300 0 - +

HCO3
- / SO4

2- >1.0 bez limitu + + +

<1.0 + 0/- +

Przewodność elektryczna <10 μS/cm bez limitu + 0 +

10-500 μS/cm + + +

>500 μS/cm + 0 +

Wartość pH <6.0 w przeciągu 24 godzin 0 0 +

6.0-7.5 0/+ 0 +

7.5-9.0 + + +

>9.0 + 0 +

Amoniak (NH4
+) <2 w przeciągu 24 godzin + + +

2-20 + 0 +

>20 + - +

Chlorki (CI-) do 60 °C <300 bez limitu + + +

>300 0 0/+ +

Wolny chlor gazowy (CI2) <1 w przeciągu 5 godzin + + +

1-5 + 0 +

>5 0/+ 0/- +

Siarczyn (SO3) <1 w przeciągu 5 godzin + + +

1-5 + 0 +

>5 0/+ 0/- +

Siarkowodór (H2S) <0.05 bez limitu + + +

>0.05 + 0/- +

Wolny (agresywny) dwutlenek węgla (CO2) <5 bez limitu + + +

5-20 + 0 +

>20 + - +

Twardość całkowity (°dH) 4.0-8.5 bez limitu + + +

Azotany (NO3) <100 bez limitu + + +

>100 + 0 +

Żelazo (Fe) <0.2 bez limitu + + +

>0.2 + 0 +

Aluminium (Al) <0.2 bez limitu + + +

>0.2 + 0 +

Mangan (Mn) <0.1 bez limitu + + +

>0.1 + 0 +

Legenda
Oznaczenie Objaśnienie
+ W normalnych warunkach dobra odporność
0 Zagrożenie korozją, szczególnie gdy zawiera więcej składników z „0“
- Nie nadaje się, wysokie zagrożenie korozją

Wskazówka
Gdy warunki lokalne nie spełniają 
warunków jakości wody pitnej, to można 
zamówić płytowy wymiennik ciepła z 
lutem niklowym.

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO HF

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
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Technologia

Zalety systemu zbiornika Aqua EXPRESSO III i HF

Stacja „świeżej wody“

Przepływowo ogrzana woda posiada higienicznie szczególną jakość. Zamiast długo stojącej wody w zbiorniku pobieramy zawsze świeżą wodę. 
Dlatego zbiornik Aqua EXPRESSO III i HF wyposażony jest w stację „świeżej wody“ o wielkości poboru 35 l/min. Zabudowana jest ona, oszczędzając 
miejsce, bezpośrednio na zbiorniku.

Regulacja SystaExpresso II zapewnia szybkie podgrzewanie ciepłej wody użytkowej o indywidualnych nastawnych wartościach zadanych i 
programach czasowych. Pompa cyrkulacyjna może być sterowana, według potrzeb, również z własnymi wartościami zadanymi.

Regulacja „świeżej wody“ SystaExpresso II może komunikować się poprzez SystaBus z regulacją ogrzewania SystaComfort. Temperatury i programy 
czasowe mogą być wygodnie podawane poprzez zdalne sterowanie regulacji ogrzewania. Przejmowane jest również dogrzewanie zbiornika 
buforowego minimalnie koniecznymi temperaturami buforu.

Dalsze zalety to:
•	 Wszystkie komponenty grupy „świeżej wody“ dostępne są w stanie zabudowanym
•	 Zawory odcinające zbiornika i strony wody pitnej umożliwiają prace obsługowo-serwisowe bez opróżniania zbiornika i instalacji wody pitnej
•	 Zawory przepłukujące po stronie wody pitnej umożliwiają czyszczenie wymiennika ciepła na miejscu zabudowy

Zbiornik

Warstwowe ładowanie zbiornika dla kotła i systemu solar zapewnia ciągłe warstwowe ładowanie zbiornika ciepłem o temperaturze do 95 °C

W Aqua EXPRESSO HF, również w trybie ogrzewania, warstwowanie zostaje utrzymane w szczególnie długim czasie. Dogrzewanie obszaru ciepłej 
wody wymagane jest bardzo rzadko.

Warstwowe ładowanie zbiornika dla kotła i systemu solar zapewnia ciągłe warstwowe ładowanie zbiornika ciepłem o temperaturze do 95 °C

Poprzez to, po krótkim czasie ładowania AquaSystemem Solar, mamy do dyspozycji nagrzany bufor dla potrzeb przygotowania ciepłej wody 
użytkowej

Wintegrowany bufor ogrzewania zapewnia szczególnie oszczędną pracę palnika kotła ograniczając emisję substancji szkodliwych

Tulejki zanurzeniowe czujników zapewniają szybki i dokładny pomiar temperatur niezbędny dla precyzyjnej pracy regulacji

Możliwe powiększenie pojemności buforu dzięki szeregowemu podłączeniu zbiornika buforowego z pomocą Zestawu kaskady

Super - zarządzanie ciepłem

Wysoka wartość została nałożona przy zbiorniku Aqua EXPRESSO III i HF na minimalizację strat ciepła. Z jednej strony aby energię dogrzewania dla 
utrzymania wymaganych temperatur zbiornika dla przygotowania ciepłej wody utrzymywać jak najniżej. Z drugiej strony aby móc przejść czas z 
mniejszym napromieniowaniem słońca bez potrzeby dogrzewania.

Zalety izolacji cieplnej zbiornika Aqua EXPRESSO III i HF:
•	 Klasa efektywności energetycznej B
•	 Bardzo niska wartość przenikania ciepła materiału izolacyjnego i przez to niewielka grubość izolacji, tylko 95 mm
•	 Szybki montaż izolacji dzięki wykonaniu w dwóch połówkach
•	 Izolacja do podłoża 100 mm
•	 Płaszcz skajowy jako osłona zbiornika
•	 Zamocowanie dla stacji „świeżej wody“ wintegrowane w izolację cieplną.

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO HF

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
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Ogrzewanie i wykorzystanie solar w jednym

Zbiornik buforowe ogrzewania Paradigma są pionowo stojącymi zbiornikami magazynującymi ciepło, wykonane ze stali. Mogą one współpracować 
w układach z różnymi źródłami i odbiornikami ciepła. Pracują one również jako sprzęgło hydrauliczne, zapewniając optymalną pracę układów 
grzewczych.

Zbiorniki buforowy ogrzewania, znajdują zastosowanie w domach jedno- i wielorodzinnych oraz w dużych systemach solar.

Zbiorniki buforowe ogrzewania PS2Plus 500 - 1250 

•	 Zbiorniki buforowe ogrzewania wykorzystywane są do podłączenia szerokiej gamy źródeł 
ciepła i odbiorników.

•	 Są zbiornikami i niskich stratach ciepła  magazynującymi energię dla ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej

•	 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej ze ścienną stacją „świeżej wody“ WFS-35 III lub stacją 
„świeżej wody“ FST-25 zamontowaną bezpośrednio na zbiorniku

•	 Idealnie nadają się do efektywnego wykorzystania technologii kondensacyjnej

Zbiorniki buforowe

Zbiorniki buforowe ogrzewania EXPRESSO PS 500 - 1000 

•	 Zbiorniki buforowe ogrzewania wykorzystywane są do podłączenia szerokiej gamy źródeł 
ciepła i odbiorników.

•	 Są zbiornikami i niskich stratach ciepła  magazynującymi energię dla ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej

•	 Możliwość łączenia ze zbiornikiem świeżj wody Aqua EXPRESSO III
•	 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej ze ścienną stacją „świeżej wody“ WFS-35 III lub stacją 

„świeżej wody“ FST-25 zamontowaną bezpośrednio na zbiorniku
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Zbiorniki buforowe ogrzewania PS2Plus 500 - 1250

Zbiorniki buforowe

Krótki opis

•	 Zbiorniki buforowe ogrzewania wykorzystywane są do podłączenia szerokiej gamy źródeł ciepła i odbiorników.
•	 Są zbiornikami i niskich stratach ciepła  magazynującymi energię dla ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
•	 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej ze ścienną stacją „świeżej wody“ WFS-35 III lub FST-25 zamontowaną bezpośrednio na zbiorniku
•	 Idealnie nadają się do efektywnego wykorzystania technologii kondensacyjne

Zalety i korzyści

•	 Moc źródeł ciepła do 150 kW
•	 10 różnych przyłączy dla różnych źródeł ciepła i odbiorników ciepła
•	 Prowadnice przepływu minimalizujące mieszanie w zbiorniku
•	 Izolacja termiczna wykonana z twardej pianki PU o klasie efektywności energetycznej C
•	 Mufa przyłączeniowa dla grzałki elektrycznej 
•	 Możliwe zwiększanie buforu przez połączenie kaskadowe
•	 Można łączyć również ze zbiornikiem Aqua EXPRESSO III
•	 Stopki o regulowanej wysokości minimalizują straty ciepła poprzez kontakt z podłożem

Zakres dostawy

Zbiornik	 zamontowany	 na	 palecie,	 zabezpieczony	 przeciw	 wilgoci	 •  Izolacja	 zamontowana	 •  Stopki	 montażowe	 •  Rozety	 przyłączeniowe	 
•	Odpowietrznik

Osprzęt

Zestaw zaworu 3-drogowego PS2Plus

Nypel redukcyjny 1 1/2“ na 1“

W celu redukcji średnicy przyłącza PS2Plus z 1 1/2“ do 1“.
Zakres	dostawy:	Nypel	redukcyjny	• Rozeta	

Numer zamów. 07-7317

Do przełączania zasilania źródła ciepła z ogrzewania na przygotowanie ciepłej wody w celu efektywnego wykorzystania 
kondensacji. Całkowicie zmontowany moduł do bezpośredniego montażu na PS2Plus FST.
Zakres dostawy: Trzydrogowy	zawór	przełączający	• Orurowanie	• niezbędne	elementy	montażowe

PS2Plus 500 - 1250

PS2Plus 500 PS2Plus 800 PS2Plus 1000 PS2Plus 1250

Numer zamów. 07-7300 07-7301 07-7302 07-7303

Klasa efektywności energ. C C C C

PS2Plus 500 PS2Plus 800 PS2Plus 1000 PS2Plus 1250

Numer zamów. 07-7325 07-7326 07-7327 07-7327

Zbiorniki buforowe ogrzewania PS2Plus 
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Zastosowanie i opis funkcjonowania

Zbiorniki buforowe PSP2Plus są pionowymi zbiornikami do magazynowania wykonanymi ze stali, przeznaczonymi do systemów grzewczych w 
domach jednorodzinnych i budynkach mieszkalnych z systemami AquaSolar jako:
•	 Zbiornik buforowy ogrzewania w połączeniu ze ścienną stacją „świeżej wody“ WFS-35 III lub  FST-25 zamontowaną na zbiorniku, jako system 

do podgrzewania ciepłej wody i ogrzewania
•	 Zbiornik buforowy ogrzewania w połączeniu z kaskadą „świeżej wody „WFS-35 lub zbiornikiem warstwowym SI do systemów o dużym 

zapotrzebowaniu ciepłej wody użytkowej
•	 Zbiornik buforowy w połączeniu z kotłami na drewno lub pellet
•	 Bufor ciepła dla kotłów, których moc cieplna jest większa niż zapotrzebowanie na ciepło (redukcja taktowania kotła)
•	 Sprzęgło hydrauliczne

Zbiorniki buforowe

Dane techniczne

PS2Plus 500 PS2Plus 800 PS2Plus 1000 PS2Plus 1250

Waga zbiornika [kg] 93 120 132 257

Ciśnienie, max. [bar] 3 3 3 3

Ciśnienie, max. stacja „świeżej wody“ [bar] 10 10 10 10

Temperatura robocza, max. [°C] 95 95 95 95

Pojemność zbiornika [l] 497 772 902 1264

Straty gotowości zbiornika (Sstby) [W] 104 129 141 154

EnEV Charakterystyka

PS2Plus 500 PS2Plus 800 PS2Plus 1000 PS2Plus 1250

Pojemność nominalna zbiornika V [l] 497 772 902 1264

Straty ciepła w trybie gotowości qB,S [kWh/d] 2,50 3,10 3,38 3,70

Zbiorniki buforowe ogrzewania PS2Plus 

Wymiary

PS2Plus 500 PS2Plus 800 PS2Plus 1000 PS2Plus 1250

Wysokość montażowa [mm] 1.850 1.970 2.220 2180

Wysokość z izolacją [mm] 1.750 1.870 2.120 2080

Wysokość bez izolacji [mm] 1.685 1.805 2.055 2000

Wymiar po przekątnej [mm] 1.700 1.850 2.100 2080

Minimalna szerokość transportowa [mm] 660 800 800 960

Średnica	z	izolacją	[mm] 810 950 950 1150

Średnica	bez	izolacji	[mm] 650 790 790 950

Izolacja- sztywna pianka PU [mm] 70 70 70 100

Średnica	pierścienia	podstawy	[mm] 550 690 690 850

Odstęp pierscień - podłoga [mm] 40 40 40 0
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Wymiary

Wysokości przyłączy czujników

V2

C1

C2

C3

C4

C8

C7

C6

C5

H

C9

C10

V1

Przyporządkowanie przyłączy zależy od schematu systemu. Czujniki temperatury należy podłączyć do zbiornika buforowego na odpowiedniej 
wysokości pod listwą zaciskową czujnika zgodnie ze schematem instalacji.
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marani g. S.p.A.

PS1000PLUS

villafontana di bovolone Verona Italy
Tel:045/7101159  Fax:045/7103159

www.maranig.it      E-mail: info@maranig.it

DISEGNO:

CLIENTE:

RITTER
foglio 1 di 1

rev.interna n°0.0
data: 09/01/2018

codice articolo:

rev.cliente n°0
data: 09/01/2018

nesting laser:
RT1001P

APPROVATO DA:
Geom. Marani Diego

REALIZZATO DA:
Geom. Marani Diego

PROTEZIONE INTERNA:

PROTEZIONE ESTERNA:
verniciatura

ISOLAMENTO: calotte 70 mm.
ESTERNO: PVC RAL 7038
IMBALLO:Pluriball  + film
LAVORAZIONI:
ACCESSORI: --
PALETTA: 1020x1020

MATERIALE: S235JR
VOLUME: 903 l
PRESSIONE MAX ESERCIZIO PUFFER: 3 bar
PRESSIONE PROVA IDRAULICA PUFFER:             4.5 bar
PRESSIONE MAX ESERCIZIO SANITARIO:             - 
PRESSIONE PROVA IDRAULICA SANITARIO:       - 
PRESSIONE MAX SERPENTINI :                              - 
PRESSIONE PROVA IDRAULICA SERPENTINI:       - 
TEMPERATURA MAX ESERCIZIO:                           95°C

Zbiorniki buforowe

Przyłącza

Przyłącze PS2Plus 500 PS2Plus 800 PS2Plus 1000 PS2Plus 1250 Przyłącza

V1 [mm] 1.685 1.805 2.055 2000 Rp 1 1/4“

V2 [mm/l] 1.570/0 1.670/0 1.920/0 1815/0 Rp 1/2“

C1 [mm/l] 1.470/51 1.570/81 1.820/81 1715/142 Rp 1 1/2“

C2 [mm/l] 1360/87 1.460/135 1.710/135 1605/219 Rp 1 1/2“

C3 [mm/l] 1.020/198 1.070/323 1.270/348 1165/527 Rp 1 1/2“

C4 [mm/l] 910/234 960/377 1.160/401 1055/604 Rp 1 1/2“

H [mm/l] 740/290 790/459 990/483 845/751 Rp 1 1/2“

C5 [mm/l] 570/346 620/541 820/565 635/898 Rp 1 1/2“

C6 [mm/l] 460/381 510/594 710/619 525/975 Rp 1 1/2“

C7 [mm/l] 350/417 400/648 400/769 445/1031 Rp 1 1/2“

C8 [mm/l] 150/504 170/792 170/913 215/1192 Rp 1 1/2“

C9 [mm/l] 270/444 270/711 270/832 315/1122 Rp 1 1/2“

C10 [mm/l] 1.470/51 1.570/81 1.820/81 1615/212 Rp 1 1/2“

Zbiorniki buforowe ogrzewania PS2Plus
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Zbiorniki buforowe

Wskazówki zabudowy

•	 Wykorzystanie przyłączy wynika z hydrauliki układu
•	 Ulokowanie czujników należy sensownie dopasować zgodnie ze schematem układu
•	 Źródła ciepła i odbiorniki ciepła należy podłączyć do różnych przyłączy
•	 Jednym przyłączem możemy połączyć maksymalnie dwa źródła ciepła lub odbiorniki ciepła
•	 Połączenie należy przeprowadzić bezpośrednio przy przyłączu zbiornika
•	 Maksymalną wielkość podłączonej powierzchni kolektorów określają dane techniczne dla systemów solar Aqua
•	 Zasilanie solar nie może być podłączone do przyłącza C1, przeznaczone jest ono dla odbiorników ciepła
•	 Przyłącze V1 służy do odpowietrzenia zbiornika i może być wykorzystane wyłącznie do tego
•	 Przyłącze V2 w stanie dostawy jest zakorkowane i nie posiada żadnej funkcji
•	 Przy zastosowaniu grzałki elektrycznej, należy zwrócić uwagę na to aby posiadała ona nieogrzewaną długość 100 mm

Wskazówka

•	 Maksymalna temperatura zbiornika 95 °C
•	 Bez ochrony przeciwkorozyjnej. Uszkodzenia korozyjne (na skutek nie przestrzegania założeń technicznych) nie objęte są rękojmią
•	 Nie dopuszczalne jest zastosowanie materiałów i orurowania nie zapewniających szczelności antydyfuzyjnej tlenu do układu
•	 Również najmniejsze nieszczelności układu grzewczego muszą być natychmiast usunięte
•	 Zbiorniki mogą być zastosowane jedynie w zamkniętych układach grzewczych
•	 Pomieszczenie dla ustawienia zbiorników musi być trwale wolne od mrozu
•	 Wszystkie wymagane czujniki objęte są zakresem dostawy regulacji

Zbiorniki buforowe ogrzewania PS2Plus
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Zbiorniki buforowe

Zbiornik buforowy ogrzewania EXPRESSO PS 500 - 1000

Krótki opis

•	 Buforowy zasobnik ciepła do połączenia z szeroką gamą źródeł ciepła i odbiorników
•	 Do nisko stratnego magazynowania ciepła dla obiegów grzewczych i ciepłej wody użytkowej
•	 Można łączyć ze sobą oraz ze zbiornikiem na świeżej wody Aqua EXPRESSO III
•	 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą wiszącej stacji świeżej wody WFS-35 III lub FST-25

Cechy charakterystyczne

•	 Dla mocy grzewczej do 35 kW
•	 Budowa sterująca przepływem w celu zminimalizowania mieszania w zbiorniku
•	 Izolacja termiczna wykonana ze skorup ze sztywnej pianki PU o klasie efektywności energetycznej B
•	 W przypadku EXPRESSO PS 800 VIP z próżniowymi panelami izolacyjnymi, klasa efektywności energetycznej A
•	 Tuleja przyłączeniowa dla opcjonalnej grzałki elektrycznej
•	 Objętość buforu można zwiększyć kaskadowo
•	 Łatwość łączenia z Aqua EXPRESSO III
•	 Nóżki o regulowanej wysokości minimalizują straty ciepła w wyniku kontaktu z podłogą
•	 Zasyfonowanie przyłączy zmniejszające straty w orurowaniu

Przyłącza prawo

EXPRESSO PS

500 R 650 R 800 R 1000 R

Numer zamów. 07-0101 07-0102 07-0103 07-0104

Klasa efektywności energ. B B B B

Zakres dostawy

Zbiornik	 przymocowany	 do	 palety,	 chroniony	 przed	 deszczem	 •  Izolacja	 zamontowana	 •  Dystans	 od	 podłoża	 
• Rozety	podłączeń,	mocowania	czujników	i	odpowietrznik	spakowane	osobno

Zbiornik buforowy ogrzewania EXPRESSO PS

Przyłącza lewo

EXPRESSO PS

500 L 650 L 800 L 1000 L

Numer zamów. 07-0105 07-0106 07-0107 07-0108

Klasa efektywności energ. B B B B
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Dane techniczne

EXPRESSO PS
500

EXPRESSO PS
650

EXPRESSO PS
800

EXPRESSO PS
1000

Ciężar [kg] 87 103 116 138

Ciśnienie robocze, max. [bar] 3 3 3 3

Temp. robocza, max. [°C] 95 95 95 95

Pojemność zbiornika [l] 500 636 815 1.047

Straty gotowości zbiornika [W] 82 90 98 107

Pojemność nominalna zbiornika V [l] 500 636 815 1047

Straty ciepła w trybie gotowości qB,S [kWh/d] 1,968 2,160 2,352 2,568

EnEV Charakterystyka

EXPRESSO PS
500

EXPRESSO PS
650

EXPRESSO PS
800

EXPRESSO PS
1000

Zbiorniki buforowe

Zastosowanie i opis funkcjonowania

Zbiornik buforowy EXPRESSO PS jest idealnym uzupełnieniem zbiornika świeżej wody Aqua EXPRESSO III w celu wykorzystania energii odnawialnej, 
takiej jak energia słoneczna lub energia spalania drewna, ponieważ zgromadzona energia może być wykorzystana do przygotowania ciepłej wody 
i ogrzewania w tym samym czasie.
Dzięki dużej pojemności buforu znacznie zmniejszona jest liczba załączeń kotła, co powoduje że   może on pracować dłużej i z niższą emisją. Możliwa 
jest kombinacja z wiszącymi stacjami świeżej wody WFS-35 III lub FST-25. Zbiorniki buforowe EXPRESSO PS to absolutnie najlepsze know-how w 
zakresie minimalizacji strat ciepła, a dzięki warstwowym ładowaniu kotła i układu solar, pozwalają na optymalne wykorzystanie magazynowanego 
ciepła.
Zbiorniki buforowe EXPRESSO PS to pionowe zbiorniki wykonane ze stali, przeznaczone do ogrzewania w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych 
z systemami AquaSolar mogące być wykorzystane jako:
•	 Zbiornik kaskadowy w estetycznym połączeniu ze zbiornikiem świeżej wody Aqua EXPRESSO III
•	 Samodzielny bufor ogrzewania w połączeniu ze wiszącymi stacjami świeżej wody WFS-35 III lub FST-25, może być również używany do ciepłej 

wody użytkowej i ogrzewania
•	 Zbiornik buforowy ogrzewania w połączeniu z kotłami lub piecami na drewno i pellet
•	 Bufor ciepła dla kotłów, których moc grzewcza jest większa niż zapotrzebowanie na ciepło (redukcja cykli kotła)
•	 Sprzęgło hydrauliczne

Wymiary

EXPRESSO PS
500

EXPRESSO PS
650

EXPRESSO PS
800

EXPRESSO PS
1000

Wymagana wys. montażowa [mm] 1.670 2.020 2.040 2.230

Wysokość z izolacją [mm] 1.620 1.970 1.990 2.180

Wysokość bez izolacji [mm] 1.540 1.870 1.890 2.080

Wymiar po przekątnej [mm] 1.692 1.997 2.048 2.247

Wymagana szerokość w świetle do transportu 
[mm]

710 710 800 860

Średnica	z	izolacją	[mm] 900 900 990 1.050

Średnica	bez	izolacji	[mm] 700 700 790 850

Izolacja (PU-VIP-EPS-Włóknina) [mm] 95-0-0-0 95-0-0-0 95-0-0-0 95-0-0

Zbiornik buforowy ogrzewania EXPRESSO PS 500 - 1000
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Zbiorniki buforowe

Przyłącza i czujniki

Zbiornik buforowy EXPRESSO PS

TWO/TW

ET

KV/SV

HKV
TPO

KRL

TPU

E-Grzałka elektryczna

HKR
TRKH
SR

Pr-VLPr-RL

Zbiornik buforowy ogrzewania EXPRESSO PS 500 - 1000

Przyłącza
EXPRESSO PS 

500
EXPRESSO PS 

650 
EXPRESSO PS 

800
EXPRESSO PS 

1000
Rodzaj przyłącza

Odpowietrznik ET [mm] 1.410 1.740 1.750 1.920 ½“ GW

Kocioł - zasilanie KV [mm] 965 1.315 1.325 1.495 G 1“

Solar - zasilanie SV [mm] 965 1.315 1.325 1.495 G 1“

Obieg grz. - zasilanie HKV [mm] 725 1.075 1.085 1.255 G 1“

Mufa grzałki elektrycznej E [mm] 570 870 880 1.050 1 ½“ GW

Kocioł - powrót KR [mm] 525 825 835 1.005 G 1“

Pierwotny - Zasilanie Pr-VL [mm] 370 370 370 370 G 1“

Pierwotny - Powrót Pr-RL [mm] 370 370 370 370 G 1“

Obieg grz. - powrót HKR [mm] 320 352 362 412 G 1“

Solar - powrót SR [mm] 210 210 220 240 G 1“

Czujnik
EXPRESSO PS 

500
EXPRESSO PS 

650
EXPRESSO PS 

800
EXPRESSO PS 

1000
Rodzaj przyłącza

Czujnik ciepłej wody TW [mm] 1.540 1.890 1.910 2.100 Tul. zanurz.

Czujnik ciepłej wody TWO [mm] 1.540 1.890 1.910 2.100 Tul. zanurz.

Czujnik bufor góra TPO [mm] 601 951 961 1.131 Tul. zanurz.

Czujnik bufor dół TPU [mm] 401 701 711 881 Tul. zanurz.

Czuj. buf. koc. na drew. TKHR [mm] 300 300 310 330 Tul. zanurz.

Wysokości przyłączy
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Wytyczne montażu

•	 Przyporządkowanie przyłączy wynika z rozwiązania hydraulicznego instalacji
•	 Zalecane jest dostosowanie przyporządkowania czujnika do schematu systemu
•	 Źródła ciepła i odbiorniki ciepła muszą być podłączone do różnych przyłączy
•	 Podłączamy maksymalnie dwa źródła ciepła lub odbiorniki do jednego przyłącza
•	 Wielkość maksymalnej powierzchni kolektora, którą można podłączyć, należy określić zgodnie ze wytycznymi dla systemów AquaSolar
•	 Przyłącze ET służy do odpowietrzania zasobnika i może być używane tylko do tego celu
•	 W przypadku stosowania grzałki elektrycznej należy upewnić się, że ma on nieogrzewaną długość 100 mm

Zbiorniki buforowe

Uwagi

•	 Maksymalna temperatura zbiornika 95 °C
•	 Brak ochrony przed korozją. Gwarancja jest wyłączona w przypadku uszkodzeń korozyjnych
•	 Stosowanie rur i innych elementów, wykonanych z materiałów nie zabezpieczonych przed dyfuzją tlenu, jest zabronione
•	 Nawet najmniejsze nieszczelności w instalacji grzewczej wymagają naprawy
•	 Zasobniki mogą być używane tylko w zamkniętych systemach grzewczych
•	 Miejsce przechowywania musi być trwale zabezpieczone przed mrozem
•	 Wszystkie niezbędne czujniki wchodzą w zakres dostawy regulacji
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Stacje „świeżej wody“

Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III 

•	 Naścienna stacja „świeżej wody“ WFS-35 III, służy do higienicznego przygotowania ciepłej 
wody użytkowej w domach jedno- lub dwurodzinnych

•	 Regulacja SystaExpresso II zapewnia szybkie ogrzanie c.w.u. z zadaną, wymaganą wartością 
temperatury

•	 Ciepło do przygotowania c.w.u. magazynowane jest w zbiorniku buforowym

Kaskady stacji „świeżej wody“ WFS-35-2 do WFS-35-4 

•	 Naścienna kaskada „świeżej wody“ WFS-35 służą do higienicznego przygotowania ciepłej wody 
użytkowej w budynkach mieszkalnych

•	 SystaExpresso II wykorzystując koncepcję sterowania master-slave zapewnia szybkie 
podgrzewanie CWU do zadanej temperatury ciepłej wody

•	 Ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej magazynowane jest w zbiornikach buforowych

Stacja „świeżej wody“ FST-25 

•	 Stacja „świeżej wody“ FST-25 służy do higienicznego przygotowania ciepłej wody użytkowej w 
domu jednorodzinnym

•	 Ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej jest przechowywane w buforze
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Stacje „świeżej wody“

Stacja „świeżej wody“ FST-25

Krótki opis

•	 Stacja „świeżej wody“ FST-25 służy do higienicznego przygotowania ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym
•	 Ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej jest przechowywane w buforze

Zalety i korzyści

•	 Natychmiast dostępna, higienicznie podgrzana ciepła woda dzięki zasadzie bezpośredniego przepływu
•	 Dobry komfort ciepłej wody i dobra wydajność poboru ciepłej wody
•	 Kompletnie zmontowana i przetestowana jednostka
•	 Sterowanie termostatyczne bez oddzielnego sterownika
•	 Możliwy montaż na ścianie
•	 Za pomocą zestawy przyłączeniowego, stację można zamontować bezpośrednio na zbiorniku buforowym PS2Plus
•	 Zawory odcinające (osprzęt) po stronie zasobnika i stronie CWU umożliwiają konserwację bez opróżniania zbiornika lub instalacji ciepłej wody
•	 Wydatek ciepłej wody do 25 l/min.

Stacja „świeżej wody“ FST-25

Stacja „świeżej wody“ FST-25

Numer zamów. 07-7170

Zakres dostawy

Stacja	„świeżej	wody“	FST-25	• Zawory	odcinające	po	stronie	zbiornika	i	po	stronie	wody	użytkowej	•	Elementy	montażowe

Zestaw montażowy FST-25 dla PS2Plus

Do bezpośredniej  i prostej instalacji i stacji „świeżj wody“ FST-25 na zbiorniku buforowym PS2Plus
Zakres dostawy: Orurowanie	zasilania	i	powrotu	•	Izolacja	•	2	x	Redukcja	•	Zestaw	złączek

Osprzęt

Zastosowanie i opis funkcjonowania

Stacja „świeżej wody“ FST-25, która jest montowana bezpośrednio na zbiorniku za pomocą zestawu przyłączeniowego lub na ścianie, umożliwia 
wygodne, termostatycznie kontrolowane i higieniczne przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Idealnie nadaje się do modernizacji ogrzewania 
ciepłej wody użytkowej w istniejących systemach grzewczych. W systemach grzewczych z zbiornikiem buforowym i zasobnikiem ciepłej wody 
użytkowej, FST-25 zastępuje zbiornik ciepłej wody użytkowej. Dzięki przygotowaniu ciepłej wody użytkowej zgodnie z zasadą przeciwprądu 
z niskimi temperaturami powrotu, energia cieplna obecna w buforze grzewczym jest wykorzystywana w znacznie lepszym stopniu niż przy 
ogrzewaniu w oddzielnym zbiorniku ciepłej wody użytkowej. Poprzez wyeliminowanie strat ciepła zbiornika ciepłej wody, zwiększa się efektywność 
energetyczną całego systemu.

PS2Plus 500 PS2Plus 800 PS2Plus 1000 PS2Plus 1250

Numer zamów. 07-7350 07-7351 07-7352 07-7351

Stacja „świeżej wody“ FST-25
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Stacje „świeżej wody“
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Dane techniczne

Stacja „świeżej wody“ FST-25

Wymiary (wys. x szer. x glęb.) [mm] 425 x 350 x 190

Ciężar montażowy [kg] 10

Przyłącza strona pierwotna Zasilanie-/Powrót 
(strona zbiornika)

G 1“ GW

Przyłącza strona wtórna (zimna woda) G 1“ GZ

Przyłącza strona wtórna (ciepła woda) Rp 3/4“

Ciśnienie, max. [bar] 10

Temperatura robocza, max. [°C] 95

Wskazówki zabudowy

•	 Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III może być zabudowana jedynie w pomieszczeniach wolnych od mrozu
•	 Jakość wody grzewczej i wody pitnej musi być zgodna z przepisami
•	 Krótkie odcinki instalacji i mała pojemność pomiędzy buforem a stacją „świeżej wody“ stanowią zaletę dla charakterystyki regulacji
•	 Stacja „świeżej wody“ musi być podłączona do zbiornika buforowego tuż przy zbiorniku
•	 Rurę powrotną należy dobrać o jedną średnicę większą niż zasilanie
•	 Izolację cieplną rur doprowadzających należy wykonać wyraźnie powyżej standardu
•	 Ilość poboru zależna jest od stanu naładowania zbiornika
•	 Przy zastosowaniu pomp ciepła, należy zwrócić uwagę na to, że temperatura zasilania jest ograniczona, wysokie wartości poboru mogą być nie 

do zrealizowania
•	 Podłączenie zimnej wody i wyjście ciepłej wody musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami
•	 Podłączenie pompy cyrkulacyjnej jest opcjonalnie możliwe

Charakterystyki

FS T-25

Wykres strat ciśnienia FST-25

Stacja „świeżej wody“ FST-25
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Stacje „świeżej wody“

Dobór

Parametry wydajności FST-25

Temperatura zbiornika Ciepła woda oC Wydajność l/min Temperatura powrotu oC Moc kW

75

60 18,6 22,8 65,0

55 21,9 19,6 69,0

50 25,8 17,2 72,0

45 30,3 15,6 74,0

70

60 16,3 24,3 57,0

55 19,4 21,1 61,0

50 23,3 17,9 65,0

45 27,5 16,3 67,0

65

55 16,8 22,7 53,0

50 20,4 19,5 57,0

45 24,6 17,1 60,0

55
50 17,5 20,9 49,0

45 21,7 17,8 53,0

50
45 18,4 19,2 45,0

45 14,3 22,3 35,0

Jakość wody 

Jedn. Lutowane miedzią

Chlorki (CL-) mg/l
< 250 przy 50°C
< 100 przy 75°C
< 10 przy 90°C

Siarczany (SO4
2-) mg/l < 100

Azotany (NO3-) mg/l < 100

Wartość pH 7,5 - 9,0

Przewodność elektryczna (przy 25 oC) μS/cm 10 - 500

Wodorowęglan (HCO3
-) mg/l 70 - 300

Stosunek HCO3
-/SO4

2- Stosunek > 1,0

Amoniak (NH4
+) mg/l < 2

Wolny chlor gazowy mg/l < 0,5

Siarczyn mg/l < 1

Siarkowodór (H2S) mg/l < 0,05

Wolny (agresywny) dwutlenek węgla (CO2) mg/l < 5

Żelazo (Fe) mg/l < 0,2

Jony amonowe mg/l < 2

Mangan (Mn) mg/l < 0,05

Twardość całkowita °dH 4 - 14 (Stosunek [Ca,Mg]/[HCO3]<0,5)

Całkowity węgiel organiczny (TOC) mg/l < 30

Aby uniknąć uszkodzenia płytowego wymiennika ciepła w związku z korozją, należy przestrzegać następujących wartości wody pitnej:

Wskazówki

Jeśli miejscowa jakość wody nie spełnia wymaganej jakości wody pitnej, można zamówić płytowy wymiennik ciepła lutowany stalą nierdzewną.

Stacja „świeżej wody“ FST-25
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Stacje „świeżej wody“

Węglan wapnia-stężenie masowe
Maßnahme

mmol/l mg/l odH

Temperatura poboru ok. 60 oC

< 1,5 < 150 < 8,4 Nie wymaga systemy zmiękczania wody

> 1,5 do < 2,5 > 150 do < 250 > 8,4 do < 14 Zalecany system zmiękczania wody

> 2,5 > 250 > 14 Wymagany system zmiękczania wody

Stacja „świeżej wody“ FST-25
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Naścienna Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III z regulacją SystaExpresso II

Krótki opis

•	 Naścienna Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III do higienicznego przygotowania ciepłej wody użytkowej w domach jedno- i dwurodzinnych
•	 Regulacja SystaExpresso II zapewnia szybkie  podgrzanie ciepłej wody użytkowej z dowolnymi do wyboru wartościami ciepłej wody użytkowej
•	 Ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej gromadzone jest w zbiorniku buforowym

Zalety i korzyści

•	 Natychmiast dostępna, higienicznie podgrzana ciepła woda dzięki zasadzie bezpośredniego przepływu
•	 Indywidualna nastawa wartości wymaganych ciepłej wody i programów czasowych
•	 Możliwe sterowanie pompy cyrkulacyjnej według potrzeb i własnej wartości wymaganej
•	 Pomiar ilości ciepła dla ciepłej wody i cyrkulacji
•	 Dostęp do wszystkich komponentów stacji „świeżej wody“ w stanie zabudowy
•	 Zawory odcinające po stronie zbiornika i ciepłej wody umożliwiają przeprowadzenie prac obsługi i serwisu bez potrzeby odwodnienia zbiornika czy 

też instalacji ciepłej wody
•	 Zawory przepłukujące po stronie ciepłej wody umożliwiają przepłukanie i czyszczenie wymiennika w miejscu zabudowy

Cechy techniczne

•	 Kompletnie zmontowana i sprawdzona na szczelność jednostka z osprzętem montażowym do zamocowania na ścianie z dokładnie pasującą 
izolacją i elektroniczną regulacją

•	 Dozwolona do maksymalnej temperatury zasilania 95 °C i do maksymalnego ciśnienia 10 bar

Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III

Numer zamów. 07-0171

Jakość wody

Gdy jakość wody nie pozwala na zastosowanie standardowego wymiennika ciepła z lutem miedzianym, to alternatywnie, za dopłatą można 
zamówić wymiennik ciepła z lutem niklowym.

Koncentracja niklu w wodzie pitnej może być podwyższona. U wrażliwych osób może to prowadzić do reakcji alergicznych.

Zastosowanie i opis funkcjonowania

Wisząca na ścianie stacja „świeżej wody“ WFS-35 III może być idealnie zastosowana przy modernizacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w 
istniejących układach grzewczych.
Przy układach ze zbiornikiem buforowym ogrzewania i zbiornikiem ciepłej wody, WFS-35 III zastępuje zbiornik ciepłej wody.
Poprzez ogrzewanie ciepłej wody na zasadzie przeciwprądowej z niskimi temperaturami powrotu, znajdujące się w zbiorniku buforowym ciepło 
jest wyraźnie lepiej wykorzystane niż przy zastosowaniu zbiornika ciepłej wody. Poza tym odpadają straty ciepła zbiornika ciepłej wody co podnosi 
energetyczną sprawność całego układu grzewczego.

Stacje „świeżej wody“
Naścienna Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III
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Dane techniczne

Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III

Wymiary (wys. x szer. x glęb.) [mm] 1.050 x 420 x 320

Ciężar montażowy [kg] 25

Przyłącza strony pierwotnej   zasilanie/powrót 1“

Przyłącza strony wtórnej       zasilanie/powrót ¾“

Ciśnienie, max. [bar] 10

Temperatura robocza, max. [°C] 95

Napięcie sieciowe [°C] 230

Obudowa EPP, 100% recycling

Wskazówki zabudowy

•	 Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III może być zabudowana jedynie w pomieszczeniach wolnych od mrozu
•	 Jakość wody grzewczej i wody pitnej musi być zgodna z przepisami
•	 Zabrudzenia wody grzewczej mogą wpływać ujemnie na pracę czujników
•	 Krótkie odcinki instalacji i mała pojemność pomiędzy buforem a WFS-35 III stanowią zaletę dla charakterystyki regulacji
•	 Stacja „świeżej wody“ musi być podłączona do zbiornika buforowego tuż przy zbiorniku
•	 Rurę powrotną należy dobrać o jedną średnicę większą niż zasilanie
•	 Izolację cieplną rur doprowadzających należy wykonać wyraźnie powyżej standardu
•	 Ilość poboru zależna jest od stanu naładowania zbiornika
•	 Przy zastosowaniu pomp ciepła, należy zwrócić uwagę na to, że temperatura zasilania jest ograniczona, wysokie wartości poboru mogą być nie 

do zrealizowania
•	 Podłączenie zimnej wody i wyjście ciepłej wody musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami
•	 Podłączenie pompy cyrkulacyjnej jest opcjonalnie możliwe

Cechy charakterystyczne

•	 Regulacja „świeżej wody“ SystaExpresso II może komunikować się poprzez SystaBus z regulacją ogrzewania SystaComfort/SystaComfort II
•	 Temperatury i programy czasowe mogą być wygodnie podawane poprzez zdalne sterowanie regulacji ogrzewania
•	 Dogrzewanie zbiornika buforowego z minimalną niezbędną temperaturą jest przejmowane automatycznie

Diagram

Diagram strat ciśnienia WFS-35 
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Stacje „świeżej wody“
Naścienna Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III
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Dobór

Osiągi WFS 35 III

Strumień przepływu zbiornika [l/min]    Wymagana wartość 
ciepłej wody [°C] 

 

10 15 20 25

maksymalny pobór [l/min],     konieczna wymagana temperatura zbiornika [°C]   

45 12 l/min , 60 °C

14 l/min , 65 °C

16 l/min , 70 °C

17 l/min , 75 °C

19 l/min , 80 °C

20 l/min , 85 °C

18 l/min , 60 °C

18 l/min , 65 °C

23 l/min , 70 °C

25 l/min , 75 °C

27 l/min , 80 °C

30 l/min , 85 °C

23 l/min , 60 °C

26 l/min , 65 °C

30 l/min , 70 °C

33 l/min , 75 °C

35 l/min , 80 °C

35 l/min , 85 °C

28 l/min , 60 °C

32 l/min , 65 °C

35 l/min , 70 °C

35 l/min , 75 °C

35 l/min , 80 °C

35 l/min , 85 °C

50 10 l/min , 60 °C

13 l/min , 65 °C

13 l/min , 70 °C

16 l/min , 75 °C

16 l/min , 80 °C

17 l/min , 85 °C

14 l/min , 60 °C

17 l/min , 65 °C

19 l/min , 70 °C

21 l/min , 75 °C

23 l/min , 80 °C

26 l/min , 85 °C

18 l/min , 60 °C

22 l/min , 65 °C

25 l/min , 70 °C

28 l/min , 75 °C

31 l/min , 80 °C

33 l/min , 85 °C

22 l/min , 60 °C

26 l/min , 65 °C

30 l/min , 70 °C

34 l/min , 75 °C

35 l/min , 80 °C

35 l/min , 85 °C

55 8 l/min , 60 °C

10 l/min , 65 °C

11 l/min , 70 °C

12 l/min , 75 °C

13 l/min , 80 °C

15 l/min , 85 °C

11 l/min , 60 °C

14 l/min , 65 °C

16 l/min , 70 °C

18 l/min , 75 °C

22 l/min , 80 °C

22 l/min , 85 °C

13 l/min , 60 °C

17 l/min , 65 °C

21 l/min , 70 °C

24 l/min , 75 °C

26 l/min , 80 °C

29 l/min , 85 °C

16 l/min , 60 °C

21 l/min , 65 °C

25 l/min , 70 °C

32 l/min , 75 °C

32 l/min , 80 °C

35 l/min , 85 °C

60 -- l/min , 60 °C

7 l/min , 65 °C

9 l/min , 70 °C

11 l/min , 75 °C

12 l/min , 80 °C

13 l/min , 85 °C

-- l/min , 60 °C

10 l/min , 65 °C

13 l/min , 70 °C

15 l/min , 75 °C

17 l/min , 80 °C

13 l/min , 85 °C

-- l/min , 60 °C

13 l/min , 65 °C

17 l/min , 70 °C

20 l/min , 75 °C

25 l/min , 80 °C

25 l/min , 85 °C

-- l/min , 60 °C

16 l/min , 65 °C

20 l/min , 70 °C

24 l/min , 75 °C

27 l/min , 80 °C

30 l/min , 85 °C

Stacje „świeżej wody“
Naścienna Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III
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Jakość wody 

Tabela odporności dla stali szlachetnej oraz materiału lutów miedzi i niklu do uwzględnienia przy analizie wody

Składnik zawarty w wodzie Koncentracja
(mg/l lub ppm)

Przedział czasu od 
pobrania wody do 
wykonania analizy

Stal szlachet-
na AISI 316
W 1.4401

Lut miedziany Lut niklowy

Wodorowęglan (HCO3
-) <70 w przeciągu 24 godzin + 0 +

70-300 + + +

>300 + 0/+ +

Siarczany (SO4
2-) <70 bez limitu + + +

70-3000 + 0/- +

>300 0 - +

HCO3
- / SO4

2- >1.0 bez limitu + + +

<1.0 + 0/- +

Przewodność elektryczna <10 μS/cm bez limitu + 0 +

10-500 μS/cm + + +

>500 μS/cm + 0 +

Wartość pH <6.0 w przeciągu 24 godzin 0 0 +

6.0-7.5 0/+ 0 +

7.5-9.0 + + +

>9.0 + 0 +

Amoniak (NH4
+) <2 w przeciągu 24 godzin + + +

2-20 + 0 +

>20 + - +

Chlorek(CI-) do 60 °C <300 bez limitu + + +

>300 0 0/+ +

Wolny chlor gazowy (CI2) <1 w przeciągu 5 godzin + + +

1-5 + 0 +

>5 0/+ 0/- +

Siarczyn (SO3) <1 w przeciągu 5 godzin + + +

1-5 + 0 +

>5 0/+ 0/- +

Siarkowodór (H2S) <0.05 bez limitu + + +

>0.05 + 0/- +

Wolny (agresywny) dwutlenek węgla (CO2) <5 bez limitu + + +

5-20 + 0 +

>20 + - +

Twardość całkowity (°dH) 4.0-8.5 bez limitu + + +

Azotany (NO3) <100 bez limitu + + +

>100 + 0 +

Żelazo (Fe) <0.2 bez limitu + + +

>0.2 + 0 +

Aluminium (Al) <0.2 bez limitu + + +

>0.2 + 0 +

Mangan (Mn) <0.1 bez limitu + + +

>0.1 + 0 +

Legenda
Oznaczenie Objaśnienie
+ W normalnych warunkach dobra odporność
0 Zagrożenie korozją, szczególnie gdy zawiera więcej składników z „0“
- Nie nadaje się, wysokie zagrożenie korozją

Wskazówka
Gdy warunki lokalne nie spełniają warunków 
jakości wody pitnej, to można zamówić 
płytowy wymiennik ciepła z lutem niklowym.

Stacje „świeżej wody“
Naścienna Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III
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Stacje „świeżej wody“

Kaskada „świeżej wody“ WFS-35

Krótki opis

•	 Naścienna kaskada „świeżej wody“ WFS-35 służą do higienicznego przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych
•	 SystaExpresso II wykorzystując koncepcję sterowania master-slave zapewnia szybkie podgrzewanie CWU do zadanej temperatury ciepłej wody
•	 Ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej magazynowane jest w zbiornikach buforowych

Zalety i korzyści

•	 Naścienne kaskady „świeżej wody“ z 2, 3 lub 4 modułami WFS-35 III
•	 Z gotowym do podłączenia orurowaniem i zintegrowanym siłownikiem
•	 Natychmiast dostępna, higienicznie podgrzana ciepła woda dzięki zasadzie bezpośredniego przepływu
•	 Bardzo dobry komfort ciepłej wody i wysoka wydajność poboru ciepłej wody
•	 Wydajność poboru ciepłej wody od 2 l / min. do 100 l / min., numer NL do 84 przy TSP 85 ° C
•	 Dokładna kontrola temperatury nawet przy bardzo niskich poborach
•	 Indywidualnie regulowana zadana temperatura  ciepłej wody i program czasowy
•	 Sterowanie pompą cyrkulacyjną w zależności od zapotrzebowania
•	 Licznik energii cieplnej dla ciepłej wody i cyrkulacji.
•	 Skalibrowane przyłącze mierników ciepła (ModBus RTU, prędkość transmisji 19200)
•	 Zdalne monitorowanie kaskady za pomocą regulacji ogrzewania lub SystaService LAN 
•	 Rozległa redundancja stacji dla równego wykorzystania i wysokiego bezpieczeństwa
•	 Zawory odcinające po stronie zbiornika i wody użytkowej w celu konserwacji bez opróżniania zbiornika i instalacji ciepłej wody
•	 Zawory przepłukujące po stronie wody użytkowej umożliwia płukanie wymienników ciepła na miejscu
•	 Opcjonalny zawór trójdrożny (wyposażenie dodatkowe) do kontroli temperatury powrotu do zbiornia buforowego
•	 Regulowana automatyczna ochrona przed Legionellą
•	 Obudowa wykonana z EPP, w 100% nadająca się do recyklingu

Kaskada „świeżej wody“ WFS-35

WFS-35-2
2 Moduły

WFS-35-3
3 Moduły

WFS-35-4
4 Moduły

Numer zamów. 07-0172 07-0173 07-0174

Zakres dostawy

Stacja	„świeżej	wody“	WFS-35	III	• Zestaw	orurowania	• Zawór	z	siłownikiem	• Materiał	montażowy	• Instrukcja	instalacji	i	uruchomienia

Zawór 3-drogowy kaskada „świeżej wody“

Do kontroli temperatury powrotu do zbiornia buforowego 
Zakres dostawy: Zawór	3-drogowy	z	kablem	• Siłownika	

Numer zamów. 07-0177

Osprzęt

Kaskada „świeżej wody“ WFS-35-2 do WFS-35-4
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Stacje „świeżej wody“

Zastosowanie i opis działania

Naścienne kaskady świeżej wodny WFS-35 pozwalają na wygodne, higieniczne i oszczędzające miejsce, przygotowanie ciepłej wody użytkowej w 
budynkach mieszkalnych. Idealnie nadają się do modernizacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w istniejących instalacjach grzewczych i zastępują 
istniejące zasobniki c.w.u.. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej oparte na zasadzie przepływu przy niskich temperaturach powrotu, pozwala na 
znacznie lepsze wykorzystanie energii cieplnej dostępnej w buforze ogrzewania niż w przypadku oddzielnego zasobnika CWU. Jego straty ciepła są 
całkowicie wyeliminowane, co zwiększa efektywność energetyczną całego systemu.

Kaskady świeżej wody WFS-35 precyzyjnie regulują temperaturę ciepłej wody nawet przy bardzo niskich natężeniach poboru (2 l/min) i dlatego są 
wyraźnie lepsze od dużych stacji świeżej wody.

Aby zgodnie z wymaganiami rozłożyć obciążenie cieplne, regulacje komunikują się ze sobą za pośrednictwem własnej magistrali urządzeń i wymieniają 
stany robocze, komunikaty o błędach, parametry sterowania, wartości zadane i inne informacje oraz sterują pracą poszczególnych stacji za pomocą 
zaworów kulowych z napędem zamontowanych na dopływie zimnej.

Dane techniczne

WFS-35-2 WFS-35-3 WFS-35-4

Wymiary (wys. x szer. x glęb.) [mm] 1.560 x 890 x 320 1.560 x 1.350 x 320 1.560 x 180 x 320

Ciężar montażowy [kg] 69 85 137

Przyłącza strony pierwotnej   zasilanie/powrót 1 1/4“ 1 1/2“ 1 1/4“

Przyłącza strony wtórnej       zasilanie/powrót 1 1/4““ 1 1/2“ 1 1/4“

Ciśnienie, max. [bar] 10 10 10

Temperatura robocza, max. [°C] 95 95 95

Napięcie sieciowe [°C] 230 230 230

* łączenie na miejscu montażu

Wskazówki zabudowy

•	 Kaskady świeżej wody WFS-35 mogą być montowane tylko w pomieszczeniach trwale zabezpieczonych przed mrozem

•	 Woda grzewcza musi spełniać wymagania normy DIN 2035

•	 Brud w wodzie grzewczej może wpływać na działanie czujników

•	 Krótkie przewody, a tym samym mała pojemność między zbiornikiem buforowym ogrzewania a kaskadą świeżej wody, sprzyjają szybkiej regulacji

•	 Kaskadę świeżej wody należy podłączyć bezpośrednio do zbiornika buforowego ogrzewania za pomocą własnego przyłącza

•	 Rury są wymiarowane zgodnie z poniższymi tabelami

•	 Grubości izolacji rury zasilającej znacznie powyżej normy

•	 Wydajność poboru zależy od stanu załadowania zbiornika

•	 W przypadku stosowania pomp ciepła ich temperatura zasilania jest ograniczona, w takim przypadku duże wielkości poboru ciepłej wody są czasami 
niemożliwe

•	 Przyłącze po stronie wody użytkowej musi być zgodne z normą DIN 1988

Kaskada „świeżej wody“ WFS-35-2 do WFS-35-4
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Typ mieszkania 1:
1 x Prysznic 10 l/min 
3 x Umywalka 5 l/min

Typ mieszkania 2: 
2 x Prysznic 10 l/min 
3 x Umywalka 5 l/min

Hotel: 
1 x Prysznic 10 l/min 
1 x Umywalka 5 l/min

Szczegółowe obliczenia zawsze musi zawierać projekt.

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę

Budynki nie mieszkalne

Pojęcie Równoczesność: Przy równoczesności 0,8 przyjmuje się, że ciepłą wodę pobiera się z 80% wszystkich punktów poboru w tym samym czasie.
Szczegółowe obliczenia zawsze musi zawierać projekt.

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę

Budynek mieszkalny

Standardowe mieszkania DIN 4708-2
W przypadku budynków mieszkalnych zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest obliczane na podstawie wskaźnika zapotrzebowania N. Metodę 
obliczania określa norma DIN 4708-2. Metoda opiera się na wyrażaniu zapotrzebowania na ciepłą wodę w budynku mieszkalnym za pomocą 
wskaźnika zapotrzebowania N, co jest równoznaczne z potrzebą N standardowego mieszkania. Każde inne mieszkanie można przeliczyć w 
zależności od sprzęty sanitarnego w tym mieszkaniu..

Obliczenie przepływu DIN 1988
W oparciu o zabudowane punkty poboru obliczany jest maksymalny możliwy przepływ. Przy pomocy rozważań statystycznych (symultaniczności) 
można obliczyć szczytowy przepływ, jakiego można się spodziewać w tym typie budynku (lub rodzaju zastosowania).

Stacje „świeżej wody“
Kaskada „świeżej wody“ WFS-35-2 do WFS-35-4
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Dane wydajności kaskady „świeżej wody“ WFS-35  

Współczynnik wydajności 

Współczynnik NL wskazuje, ile jednostek może być zasilanych ciepłą wodą. Może być również wyrażana jako wydajność szczytowa 10-cio 
minutowa.
Wskaźnik wydajności NL stacji „świeżej wody“ musi być co najmniej równy lub większy niż charakterystyka zapotrzebowania N.

NL> N
Wskaźnik wydajności kaskady „świeżej wody“ przedstawiono na poniższym rysunku dla różnych temperatur zbiornika i nastawy temperatury 
ciepłej wody 60 ° C.

Dane wydajności kaskady „świeżej wody“ WFS-35  

Maksymalny pobór

Poniższy rysunek przedstawia maksymalną szybkość poboru przy dla temperatury ciepłej wody na 60 ° C w zależności od temperatury zasobnika.

Stacje „świeżej wody“
Kaskada „świeżej wody“ WFS-35-2 do WFS-35-4
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Dane wydajności kaskady „świeżej wody“ WFS-35  

Podsumowanie

Kaskada Poziom 
temperatury

TSP=65°C TSP=70°C TSP=75°C TSP=80°C TSP=85°C

max. 
pobór
[l/min]

NL
[-]

max. 
Pobór
[l/min]

NL
[-]

max. 
Pobór
[l/min]

NL
[-]

max. 
Pobór
[l/min]

NL
[-]

max. 
Pobór
[l/min]

NL
[-]

2 Moduły KAS
60 °C (*) 26

9
34

15
40

20
45

25
50

29
45 °C (**) 37 49 57 65 71

3 Moduły KAS
60 °C (*) 39

20
51

30
60

38
68

46
75

53
45 °C (**) 56 73 86 97 107

4 Moduły KAS
60 °C (*) 52

31
68

46
80

59
91

72
100

84
45 °C (**) 74 97 114 130 143

(*) Wyjście ze stacji „świeżej wody“
(**) Punkt poboru, po zmieszaniu do 45 °C, TZW=10 °C  

Wskazówki zabudowy

Strona zbiornika

Strata ciśnienia po stronie grzewczej w całym rurociągu między buforem a stacją „świeżej wody“ nie może przekraczać 50 mbar. Przy wyższych 
stratach ciśnienia zmniejsza się wielkość poboru ze stacji „świeżej wody“.

Max. przepływ po 
stronie zbiornika [l/min]

Średnica rury
Zasilanie

Średnica rury
Powrót

2 Moduły KAS 40 DN 32 DN 40

3 Moduły KAS 60 DN 40 DN 40

4 Moduły KAS 80 DN 40 DN 50

Jeżeli między zbiornikiem a kaskadą „świeżej wody“ zainstalowano licznik ciepła, należy to uwzględnić przy obliczaniu strat ciśnienia. Strata ciśnienia 
ciepłomierza powinna wynosić maksymalnie 20 mbar przy maksymalnym przepływie po stronie zbiornika.

Przykładowe wymiarowanie nie zastępuje dokładnego planowania.

Strona wody użytkowej

Natężenie przepływu w rurze nie powinno przekraczać 2 m/s. Na tej podstawie określono następujące wymiary rur dla strony wody użytkowej.

Max. pobór [l/min] Średnica rury

2 Moduły KAS 50 DN 25

3 Moduły KAS 75 DN 32

4 Moduły KAS 100 DN 32

Przykładowe wymiarowanie nie zastępuje dokładnego planowania.

Stacje „świeżej wody“
Kaskada „świeżej wody“ WFS-35-2 do WFS-35-4
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Podgrzewanie i magazynowanie

Pojemność ciepłej wody

Objętość magazynu ciepłej wody ma pokrywać szczytową wydajność poboru. W budynkach mieszkalnych o szczytowym poborze 10-cio minutowym 
wychodzą następujące objętości magazynu dla kaskad „świeżej wody“. 

Max. przepływ po stronie zbiornika [l/min] Pojemność magazynu ciepłej wody [l]

2 Moduły KAS 40 400

3 Moduły KAS 60 600

4 Moduły KAS 80 800

Jeżeli objętość magazynu ciepłej wody nie jest przechowywana osobno we własnym zbiorniku buforowym, należy wprowadzić dodatek w wysokości 
20-30% do pojemności magazynu ciepłej wody.

Podgrzewanie i magazynowanie

Źródło ciepła 

Źródło ciepła zwykle służy głównie do ogrzewania budynku. Udział produkcji ciepłej wody zależy głównie od standardu izolacji i użytkowania bu-
dynku. Należy to uwzględnić podczas projektowania kotła. Zakładając, że ogrzewanie zostanie wyłączone podczas przygotowania ciepłej wody 
(priorytet ciepłej wody), można określić następujące czasy nagrzewania dla różnych objętości magazynowania w zależności od mocy kotła. 

(*) Sprawność kotła 90%, bez opóźnienia z powodu rozruchu kotła

Jako wytyczną można zastosować czas ogrzewania 30-60 minut.

Przykładowe wymiarowanie nie zastępuje dokładnego planowania.

Stacje „świeżej wody“
Kaskada „świeżej wody“ WFS-35-2 do WFS-35-4
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Stacja „świeżej wody“
Notatki
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Regulacja

Regulacja ogrzewania Paradigma

SystaWeb

Portal internetowy SystaWeb do monitorowania systemów i zmiany nastaw przez Internet. 
Rejestracja i wyświetlanie najważniejszych temperatur i parametrów. Rozwiązanie techniczne 
umożliwiające zdalną regulację systemu, np. optymalizację krzywej grzewczej i ostateczne 
dostosowanie do rzeczywistych potrzeb.

Pozostała regulacja

Inne sterowniki Paradigma do zadań specjalnych, takie jak sterownik solarny SystaSolar Aqua II lub 
sterownik świeżej wody SystaExpresso II

Systemy regulacji Paradigma

Systemy regulacji Paradigma do systemów grzewczych z układami solarnymi. Nadają się do 
różnych żródeł ciepła, czy to gazowych kotłów kondensacyjnych, czy kotłów na pellet. Centralne 
zarządzanie stanem całego systemu grzewczego poprzez wyświetlacz lub aplikację .



297

R
eg

ul
ac

ja

KATALOG 2023 / V1.0 / 01/2023

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Dettenhausen. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Regulacja

Regulacja ogrzewania SystaComfort II 

•	 Dla układów z 1 lub 2 obiegami grzewczymi, zbiornikiem c.w.u., zbiornikiem „świeżej wody“, 
kombi lub zbiornikiem buforowym

•	 Opcjonalnie - możliwe sterowanie pompy cyrkulacyjnej
•	 Obydwa obiegi grzewcze nastawiane dostarczanym panelem obsługi
•	 Opcjonalnie - własny panel obsługi z Touchscreen dla pierwszego i drugiego obiegu grzewczego
•	 Przyłącze LAN dla WEB-Portal SystaWeb do nadzoru układu i zmian nastaw regulacji poprzez 

Internet

Rozbudowa regulacji SystaComfort II i SystaComfort II MS 

Funkcje regulacji ogrzewania SystaComfort II mogą zostać rozbudowane poprzez zastosowanie 
dodatkowych komponentów:
•	 Rozbudowa o przyłącze do sterowania pieca na pellets
•	 Rozbudowa o regulację kotła na drewno lub kominka z wodnym wymiennikiem ciepła
•	 Rozbudowa o regulację obiegu grzewczego basenu
•	 Rozbudowa o regulację trzeciego obiegu grzewczego
•	 Rozbudowa o regulację dla  do 4 kotłów
•	 Rozbudowa o regulację zbiornika ciepłej wody z zewn. wymiennikiem ciepła (zbiornik SI)
•	 Sprzężenie dwóch regulacji ogrzewania SystaComfort II, wtedy możemy regulować do  

6 obiegów grzewczych i systemy z dwoma decentralnymi buforami

Comapct C 

Regulacja Compact C jest następcą sterownika SystaCompact II, zaprojektowana i wykonana jako 
sterownik do domów jedno i dwurodzinnych.
Posiada taki sam interfejs użytkownika co SystaComfort II i można nim sterować za pomocą 
aplikacji S-Touch. Opcjonalnie S-Touch można również zainstalować w salonie. Można regulować 
następujące systemy:
•	 1 niemieszany obieg grzewczy również z pompą do przy rozdziale systemu
•	 Zbiornik na wodę pitną (LP lub ULV)
•	 Pompa cyrkulacyjna
•	 Gazowy kocioł kondensacyjny Paradigma (szyna OT)
•	 Zawsze montowany na ścianie i nie może być zintegrowany z kotłem
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Regulacja ogrzewania Compact C - następca SystaCompact II (zewnętrzny montaż)

Krótki opis

Regulacja ogrzewania Compact C jest regulatorem ogrzewania do montażu naściennego w instalacjach z niemieszanym obiegiem grzewczym i 
gazowym kotłem kondensacyjnym Paradigma Modula III i PMA

Cechy charakterystyczne

•	 Regulacja ogrzewania dla niezmieszanego obiegu grzewczego sterowany w zależności od temperatury zewnętrznej i/lub pomieszczenia (opcja: 
wymagany regulator pomieszczenia)

•	 Sterowanie ogrzewaniem zbiornika ciepłej wody (LP / ULV)
•	 Sterowanie gazowym kotłem kondensacyjnym poprzez magistralę OpenTherm
•	 Opcjonalna regulacja cyrkulacji ciepłej wody
•	 Montaż naścienny
•	 Obsługa za pomocą ekranu dotykowego regulacji
•	 Karta Micro SD do zapisywania danych i aktualizacji oprogramowania
•	 Możliwość podłączenia sterownika S-Touch montowanego w pomieszczeniu
•	 Interfejs LAN do portalu internetowego SystaWeb, umożliwiający monitorowanie systemu i konfigurację pracy przez Internet
•	 Możliwość obsługi regulacji w sieci lokalnej za pomocą aplikacji S-Touch na Androida i IOS
•	 Możliwość podłączenia do regulacji solar SystaSolar Aqua II za pośrednictwem magistrali, wyświetlanie temperatur i uzysków solar na ekranie 

dotykowym regulacji, na panelu sterowania S-Touch oraz w aplikacji S-Touch

Comapct C

Numer zamów. 09-7651

Zakres dostawy

Regulacja	ogrzewania	Compact	C	• Czujnik	zewnętrzny	i	zbiornika	• Dokumentacja

Wskazówka

PMA Kombi można łączyć z regulacją Compact C tylko wtedy, gdy występuje zawór przelewowy lub została osiągnięta minimalna objętość ciepłej 
wody 

Dane techniczne

Compact C

Temperatura otoczenia 0 °C do 50 °C

Moc załączeniowa wyjść 230 V, 1 A

Podłączenie panelu obsługi i połączenie pomiędzy 
regulacją.  Całkowita długość linii bus

max. 30 m, 2 x 0,75 mm²

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) [mm] 180 x 142 x 48

Napięcie zasilania 230 V +/- 10 %, 50 Hz

Ochrona IP 40 według EN 60730-1

Bezpiecznik 3,15 A

Bufor potrzymania zegara 10 lat

Kontrola wszystkie komponenty są CE-konform

KW

WW

M

Regulacja ogrzewania Compact C

Regulacja
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Osprzęt

Panel obsługi S-Touch

Panel obsługi S-Touch SystaComfort II dla 1. i 2. obiegu grzewczego

Cechy charakterystyczne: 
•	 Panel obsługi z kolorowym ekranem (Touchscreen) do montażu naściennego
•	 Łatwa i komfortowa obsługa systemu grzewczego i solar
•	 Graficzne wyświetlanie temperatury kolektora i uzysków solar (jeśli regulacja ogrzewania Compact C jest podłączona 

do regulacji solar SystaSolar Aqua II za pośrednictwem magistrali))
•	 Wintegrowany czujnik pomieszczenia
•	 Front panelu obsługi z tworzywa biały lub czarny
•	 Panel obsługi do montażu naściennego
•	 Podłączenie do regulacji ogrzewania Compact C 2-żyłową linią bus

Zakres dostawy: Panel	obsługi	do	montażu	naściennego	• Materiał	montażowy	• Dokumentacja

Panel obsługi  
SystaComfort II
S-Touch biały

Panel obsługi  
SystaComfort II
S-Touch czarny

Numer zamów. 09-7659 09-7660

Rozbudowa o sterowanie pompą cyrkulacyjną

Zakres dostawy: Czujnik	TZR	• Taśma	mocująca

Numer zamów. 09-7316

Dane techniczne - Panel obsługi S-Touch

Wymiary 92 x 132 x 22 mm

Rodzaj zabezpieczenia IP 20 wg. EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia III wg. EN 60730-1

Napięcie zasilania poprzez linię BUS, mniej niż 24 V

Kontrola  wszystkie komponenty są CE-konform

Temperatura otoczenia [°C] 0°C do 50 °C

APP S-Touch

Krótki opis

App S-Touch do obsługi systemu grzewczego i systemu solar poprzez Smartphone lub Tablet
 
Cechy charakterystyczne
•	 App S-Touch dla Smartphone lub Tablet z systemem Andorid lub IOS
•	 Odzwierciedlenie 1:1 powierzchni obsługi S-Touch na Smartphonie lub Tablecie
•	 Tylko w sieci domowej, nie poprzez Internet
 
Wskazówka

Regulacja ogrzewania SystaComfort II musi być połączona z ruterem DSL

Regulacja
Regulacja ogrzewania Compact C
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SystaComfort II

Krótki opis

•	 SystaComfort II z panelem obsługi S-Touch w dwóch kolorach
•	 Dla układów z 1 lub 2 obiegami grzewczymi, zbiornikiem ciepłej wody, zbiornikiem kombi lub buforowym np. Aqua Expresso
•	 Nadaje się do sterowania gazowymi kotłami kondensacyjnymi / kotłami na pellet lub pompami ciepła z następującymi interfejsami: szyna OT, styk 

B1, Modbus, interfejs 0-10V.

Cechy charakterystyczne

•	 Regulacja ogrzewania dla 1 lub 2 mieszanych obiegów grzewczych zależnie od temperatury zewnętrznej i/lub temp. pomieszczenia
•	 Sterowanie podgrzewaniem zbiornika ciepłej wody
•	 Sterowanie kotłem kondensacyjnym, Pellets lub kotłem 1-stopniowym
•	 Opcjonalnie regulacja cyrkulacji ciepłej wody
•	 Wkładana Karta SD do zapisywania danych i Software-Update
•	 Podłączenie LAN do WEB-Portal SystaWeb do nadzoru układu i zmian nastaw regulacji poprzez Internet
•	 Dalsze przyłącze LAN do podłączenia kotła Paradigma na Pellets
•	 Opcjonalnie możliwe dodatkowe panele obsługi S-Touch dla 1. i 2. obiegu grzewczego
•	 Rozbudowa o różne regulacje, patrz - Rozbudowa SystaComfort II
•	 Otwarty interfejs Modbus TCP do łączenia różnych systemów zarządzania budynkiem

SystaComfort II Wer. 2
S-Touch biała

SystaComfort II Wer. 2
S-Touch czarna

Numer zamów. 09-7609 09-7610

Zakres dostawy

Regulacja	w	obudowie	naściennej	• Główny	panel	obsługi	S-Touch	o	zamówionym	kolorze	• Wszystkie	wymagane	czujniki	• Dokumentacja

M M

l/min

M

Wskazówka

Interfejs, na płycie sterownika, do sterowania kotłami nie mogą być użyte jednocześnie / może być używany do kaskady..

Regulacja ogrzewania SystaComfort II

Regulacja
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Dane techniczne

SystaComfort II Wer. 2
S-Touch biała

SystaComfort II Wer. 2
S-Touch czarna

Temperatura otoczenia 0 °C do 50 °C

Moc załączeniowa wyjść 230 V, 1 A

Podłączenie panelu obsługi i połączenie 
pomiędzy regulacjami
Całkowita długość linii bus

max. 30 m, 2 x 0,75 mm²

Kontrola wszystkie komponenty są CE-konform

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm] 175 x 313 x 75

Pobór mocy [W} 12

Napięcie zasilania 230 V +/- 10 %, 50 Hz

Rodzaj zabezpieczenia IP 20 wg. EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia II wg. EN 60730-1

Bufor czasu zegarowego 10 lat

Bezpiecznik Mini-bezpiecznik 3,15 AT

Wskazówki zabudowy

Prosty montaż

Możliwość montażu dodatkowych paneli obsługi S-Touch dla 1. i 2. obiegu grzewczego w pomieszczeniu mieszkalnym, podłączenie przewodem 
2-żyłowym do regulacji ogrzewania (linia bus i napięcie zasilania), dlatego przy dozbrojeniu w starym budownictwie możliwe jest podłączenie w 
miejsce starego regulatora.

Prosta instalacja

•	 Płytka regulacyjna w obudowie naściennej dla kotła Modula NT/III, PMA lub jednostopniowego kotła olejowego wzgl. gazowego
•	 Podłączenie czujników i wyjść do płytki sterowania poprzez wtyki z zaciskami śrubowymi
•	 Wszystkie czujniki Typ NTC 5 K
•	 Bezpieczeństwo dla systemu grzewczego i budowli dzięki funkcji ochrony przed zamarzaniem
•	 Karta SD do zapisywania danych i Software-Update

Regulacja
Regulacja ogrzewania SystaComfort II

APP S-Touch

Krótki opis

App S-Touch do obsługi systemu grzewczego i systemu solar poprzez Smartphone lub Tablet
 
Cechy charakterystyczne
•	 App S-Touch dla Smartphone lub Tablet z systemem Android lub IOS
•	 Odzwierciedlenie 1:1 powierzchni obsługi S-Touch na Smartphone lub Tablecie
•	 Tylko w sieci domowej, nie poprzez Internet
 
Wskazówka

Regulacja ogrzewania SystaComfort II musi być połączona z ruterem DSL
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Osprzęt

Panel obsługi S-Touch

Panel obsługi S-Touch SystaComfort II dla 1. i 2. obiegu grzewczego

Cechy charakterystyczne: 
•	 Panel obsługi z kolorowym ekranem (Touchscreen) do montażu naściennego
•	 Łatwa i komfortowa obsługa systemu grzewczego i solar
•	 Graficzne wskazanie temperatury kolektora, uzysku solar i ilości ciepła regulacji „świeżej wody“ (gdy Regulacja 

ogrzewania SystaComfort II połączona jest poprzez bus z regulacją solar SystaSolar Aqua II wzgl. regulacją „świeżej 
wody“ SystaExpresso II)

•	 Wintegrowany czujnik pomieszczenia
•	 Front panelu obsługi z tworzywa biały lub czarny
•	 Panel obsługi do montażu naściennego
•	 Podłączenie do regulacji ogrzewania SystaComfort II 2-żyłową linią bus

Zakres dostawy: Panel	obsługi	do	montażu	naściennego	• Materiał	montażowy	• Dokumentacja

Panel obsługi  
SystaComfort II
S-Touch biały

Panel obsługi  
SystaComfort II
S-Touch czarny

Numer zamów. 09-7659 09-7660

Rozbudowa o sterowanie pompą cyrkulacyjną

Zakres dostawy: Czujnik	TZR	• Taśma	mocująca

Numer zamów. 09-7316

Dane techniczne - Panel obsługi S-Touch

Wymiary 92 x 132 x 22 mm

Rodzaj zabezpieczenia IP 20 wg. EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia III wg. EN 60730-1

Napięcie zasilania poprzez linię BUS, mniej niż 24 V

Kontrola  wszystkie komponenty są CE-konform

Temperatura otoczenia [°C] 0°C do 50 °C

Regulacja ogrzewania SystaComfort II

Regulacja
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Regulacja
Regulacja ogrzewania SystaComfort II MS

SystaComfort II MS dla układów z do 6 obieg. grzew. i centralnym zbiornikiem buforowym lub 2 decentralnymi zbiornikami bufor.

Krótki opis

•	 Dla układów z 4 (rozbudowa do 6), z lub bez centralnego buforu lub z dwoma decentralnymi buforami (np. dla dwóch domów z centralnym 
źródłem ciepła). Dwie regulacje ogrzewania SystaComfort II sprzężone zostają linią BUS jako Master i Slave.

•	 Obsługa pojedynczych regulacji ogrzewania SystaComfort II przebiega oddzielnie poprzez podłączone do odpowiedniej regulacji ogrzewania 
panele obsługi S-Touch. Obsługa całego układu poprzez jeden centralny panel obsługi S-Touch nie jest możliwa. Dla każdej regulacji SystaComfort 
II wymagane są oddzielne kupony Web-Portal SystaWeb.

•	 Wymagane wartości dla kotła wzgl. buforu przekazywane są z SystaComfort II Slave do SystaComfort II Master. Kocioł lub kaskada kotłów 
sterowane są centralnie poprzez SystaComfort II Master. 

Zalety i korzyści

•	 Rozbudowa układów grzewczych na większe systemy z do 6 obiegami grzewczymi
•	 Sprzężenie dwóch systemów grzewczych z jednym centralnym źródłem ciepła aby obniżyć cenę systemu dla jednego domu.
•	 Możliwa oddzielna obsługa obydwóch systemów grzewczych poprzez S-Touch, S-Touch App i SystaWeb.

Cechy charakterystyczne

•	 Regulacja ogrzewania dla 4 mieszanych obiegów grzewczych zależnie od zewnętrznej i/lub wewnętrznej temp. pomieszczenia z opcjonalnym 
SystaComfort Heat (2szt.) do max. 6 obiegów grzewczych

•	 Sterowanie ogrzewania zbiornika ciepłej wody użytkowej lub zbiornika buforowego lub dwóch oddzielnych zbiorników kombi. 
•	 Sterowanie wspólnego gazowego kotła kondensacyjnego, kotła na pellets lub kotła 1-no stopniowego
•	 Opcjonalnie regulacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
•	 Podłączenie LAN do WEB-Portal SystaWeb do nadzoru układu i zmian nastaw regulacji poprzez Internet
•	 Dalsze przyłącze LAN do podłączenia kotła Paradigma na Pellets
•	 Opcjonalnie możliwe dodatkowe panele obsługi S-Touch dla 1. i 2. obiegu grzewczego
•	 Rozbudowa o różne regulacje, patrz - Rozbudowa SystaComfort II

SystaComfort II MS

Numer zamów. 09-7624

Zakres dostawy

Dwie	regulacje	SystaComfort	II	z	czujnikami	i	S-Touch	stalowy	•	Dwa	SystaComfort	II	Connect	MS	• Kupon	SystaWeb	Pro	Account	• Kabel	sieciowy 
•	Materiał	montażowy	•	Dokumentacja

Zbiornik solar
Aqua

Zbiornik solar
Aqua

Wskazówka

Zależnie od budowy hydraulicznej, nie wszystkie rozbudowy mogą być zastosowane, patrz tabela. Do zastosowania 6 obiegów grzewczych muszą 
być zainstalowane dwie rozbudowy SystaComfort Heat.
Kombinacja z centralnym i decentralnym buforem nie jest możliwa! Obydwie SystaComfort II przy wszystkich wariantach muszą być oddzielnie 
połączone do SystaWeb, gdy jest to wymagane.
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1. Warianty systemu bez buforu i 4-6 obiegów grzewczych
2. Warianty systemu centralny bufor i 4-6 obiegów grzewczych i system solar

Rozbudowa SystaComfort II Master SystaComfort II Slave

SystaComfort Heat Tak Tak

SystaComfort Stove Tak Nie

SystaComfort Wood Tak Nie

SystaComfort Pool Tak Tak

SystaComfort SI / KAS Tak Nie

SystaComfort KAS Tak Nie

SystaExpresso II Tak Nie

SystaSolar Aqua II Tak Nie

Możliwe rozbudowy

3. Warianty systemu z 2 decentralnymi buforami i centralnym źródłem ciepła

Rozbudowa SystaComfort II Master SystaComfort II Slave

SystaComfort Heat Tak Tak

SystaComfort Stove Tak Tak

SystaComfort Wood Tak Tak

SystaComfort Pool Tak Tak

SystaComfort SI / KAS Tak Nie

SystaComfort KAS Tak Nie

SystaExpresso II Tak Tak

SystaSolar Aqua II Tak Tak

Dane techniczne

SystaComfort II Connect MS

Temperatura otoczenia 0 °C do 50 °C

Moc załączeniowa wyjść 230 V, 1 A

Całkowita długość linii bus RS485 max. 30 m, 2 x 0,75 mm²

Kontrola wszystkie komponenty są CE-konform

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)) [mm] 57 x 112 x 23

Napięcie zasilania 
jednostka V

< 24 (poprzez linię BUS)

Rodzaj zabezpieczenia IP 42 wg. EN 60529-1

Wskazówki

Dane techniczne regulacji ogrzewania i paneli obsługi zawarte są w instrukcji instalowania i uruchomienia SystaComfort II z panelem obsługi  
S-Touch.

Regulacja ogrzewania SystaComfort II MS

Regulacja
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Maksymalna konfiguracja regulacji ogrzewania SystaComfort II (bez SystaComfort II MS) i jego rozszerzenia:
Obieg grzewczy, Obieg grzewczy basen, Kocioł na drewno, SI / KAS i SystaSolar Aqua II
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Regulacja ogrzewania SystaComfort II MS
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Planowanie i oferta

W razie pytań prosimy o kontakt.

Przygotowywanie i opracowywanie ofert, opracowań hydraulicznych.

Pytania dotyczące konstrukcji systemów i produktów Paradigma.

Telefon: +48 32 2610 100

info@paradigma.pl

Dla hydrauliki SystaComfort II MS również w kombinacji z rozbudową KAS 3 - 4 zapoznaj się z TH-2715 SystaComfort II MS i TH-2519 rozbudowa 
SI/KAS. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym.

Regulacja ogrzewania SystaComfort II MS

Regulacja
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Technologia

Regulacja ogrzewania SystaComfort II

Do pracy z kotłami Paradigma lub jednostopniowym kotłem olejowym lub gazowym
Komfortowo i energooszczędnie

Komfortowa regulacja dla 1-go lub 2 mieszanych obiegów grzewczych i przygotowania c.w.u.
•	 Główny panel obsługi S-Touch  do odczytu i nastawy wszystkich parametrów systemu 

grzewczego i systemu solar poprzez instalatora, opcjonalnie panele obsługi S-Touch dla 1. i 2. 
obiegu grzewczego do odczytu i nastawy parametrów poprzez użytkownika systemu

•	 Trzy nastawne programy czasowe ogrzewania dla każdego obiegu i jeden nastawny program 
czasowy przygotowania ciepłej wody

•	 Regulacja obiegów grzewczych na podstawie temperatury zewnętrznej lub na podstawie 
temperatury pomieszczenia

•	 Uwzględnianie temp. pomieszczenia przy regulacji obiegu grzewczego na podstawie 
temperatury zewnętrznej (nastawne)

•	 Automatyczne przełączanie czasu lato/zima, oraz 10-cio letnie buforowanie czasu zegarowego
•	 Adaptacja krzywej grzania do budowli
•	 Przetrzymanie czasu rozpoczęcia ogrzewania na podstawie uwzględnienia temp. zewnętrznej 

i temp. pomieszczenia
•	 Energooszczędna praca pomp obiegów grzewczych dzięki regulacji wydajności pomp
•	 Karta SD do zapisywania danych i Software-Update
•	 Podłączenie LAN do WEB-Portal SystaWeb do nadzoru układu i zmian nastaw regulacji 

ogrzewania, solar i regulacji „świeżej wody“ poprzez Internet (Wymagany jest DSL-Router i 
dostęp do internetu w miejscu zabudowy)

•	 Dalsze przyłącze LAN do podłączenia kotła Paradigma na Pellets
•	 Zgodna z wymogami regulacja ładowania buforu zbiornika Aqua EXPRESSO lub zbiornika 

buforowego
•	 Opcjonalnie energooszczędne sterowanie pompy cyrkulacyjnej za pomocą nastawnego 

programu czasowego, funkcji przycisku oraz wyłączania pompy cyrkulacyjnej zależnie od 
temperatury powrotu cyrkulacji

•	 Opcjonalnie rozbudowa o regulację 3-go obiegu grzewczego, obiegu ogrzewania basenu, kotła 
na drewno lub pieca na pellets, kaskady do 4 kotłów i zbiornika ciepłej wody z zewnętrznym 
wymiennikiem ciepła (zbiornik SI)

•	 Opcjonalnie sprzężenie z drugą regulacją ogrzewania SystaComfort II dla układów zawierających  
do 6 obiegów grzewczych i/lub dwa decentralne bufory lub zbiorniki „świeżej wody“

Rozbudowa SystaComfort Comapct C SystaComfort II mit S-Touch

SystaSolar Aqua II x x

SystaExpresso II x

SystaComfort Stove x

SystaComfort Wood x

SystaComfort Pool x

SystaComfort Heat x

SystaComfort Si/KAS x

SystaComfort KAS x

SystaComfort KAS 3-4 x

SystaComfort II MS x

Panel obsługi S-Touch x x

Aplikacja S-touch x x

Przegląd rozbudowy regulacji

Regulacja
Regulacja ogrzewania SystaComfort II
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Rozbudowa SystaComfort II

Regulacja

Rozbudowa SystaComfort Pool (basen)

Rozbudowa regulacji SystaComfort Pool dla SystaComfort. Do systemów z obiegiem grzewczym 
basenu.
•	 Sterowanie ogrzewaniem basenu
•	 Wyłączanie obiegu grzewczego basenu, gdy pompa obiegowa basenu jest wyłączona W 

przypadku systemów solarnych możliwe jest latem odprowadzanie nadmiaru ciepła

Rozbudowa SystaComfort Heat (obieg grzewczy)

Rozbudowa regulacji SystaComfort Heat dla SystaComfort II. Jeśli wymagany jest trzeci obieg 
grzewczy.

Rozbudowa SystaComfort Wood (kocioł na drewno)

Rozbudowa regulacji SystaComfort Wood dla SystaComfort II. Do podłączenia do systemu 
grzewczego Paradigma, kotła na drewno opałowe lub pieca opalanego drewnem z wodnym 
wymiennikiem ciepła.
Możliwa praca równoległa kotła głównego i kotła na drewno, jak również blokowanie pracy kotła 
głównego w przypadku pracy kotła na drewno.

Regulacja dla kaskady kotłów

Rozbudowa regulacji SystaComfort KAS dla SystaComfort II W przypadku instalacji z kaskadą 
kotłów możliwa jest obsługa do 4 kotłów.
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Regulacja
Rozbudowa SystaComfort Wood

Rozbudowa SystaComfort Wood dla układów z kotłem na drewno
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Krótki opis

Rozbudowa regulacji SystaComfort Wood dla układów z kotłem na drewno

Zalety i korzyści

•	 Integracja do systemu grzewczego kotła na drewno lub kominka z wodnym wymiennikiem ciepła
•	 Blokada kotła głównego (kocioł na gaz, pellets lub olej), gdy kocioł na drewno dostarcza ciepło
•	 Przez to obniżone zostają koszty paliwa kotła głównego oraz zredukowana zostaje emisja CO2

•	 Przy układach ze zbiornikiem buforowym, który ogrzewany jest tylko kotłem na drewno, przy wystarczającej temperaturze buforu, odbiorniki 
ciepła zasilane są z buforu, kocioł główny pozostaje wyłączony

•	 Możliwa jest również równoległa praca kotła głównego i kotła na drewno lub też wyłączna praca kotła na drewno

Cechy charakterystyczne

•	 Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej do sterowania kotła na drewno lub kominka z wodnym wymiennikiem ciepła
•	 Sterowanie pompy kotła na drewno
•	 Zablokowanie kotła gazowego, pellets lub olejowego w zależności od temperatury zasilania kotła na drewno
•	 W układach ze zbiornikiem buforowym ogrzewanym tylko kotłem na drewno, przełączanie pomiędzy buforem a kotłem gaz., pellets lub olejowym
•	 Połączenie z systemem bus regulacji ogrzewania SystaComfort II przewodem 2-żyłowym
•	 Zabudowana-LED dla kominka sygnalizuje naładowanie buforu

Rozbudowa SystaComfort Wood Wer. 2

Numer zamów. 09-7599

Zakres dostawy

Rozbudowa	 regulacji	 w	 obudowie	 naściennej	 •  Zabudowana-LED	wraz	 z	 kablem	 podłączeniowym	 • Wszystkie	wymagane	 czujniki	 • Materiał	
montażowy	• Dokumentacja

Wskazówka

Może być podłączona tylko jedna Rozbudowa SystaComfort Wood.
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Dane techniczne

Rozbudowa SystaComfort Wood Wer. 2

Temperatura otoczenia 0 °C do 50 °C

Moc załączeniowa wyjść 230V/1A

Podłączenie panelu obsługi i połączenie pomiędzy regu-
lacjami
Całkowita długość linii bus

max. 30 m, 2 x 0,75 mm²

Kontrola wszystkie komponenty są CE-konform

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm] 175 x 313 x 75

Napięcie zasilania 230 V +/- 10 %, 50 Hz

Pobór mocy (zużycie energii) [W] 4

Rodzaj zabezpieczenia IP 20 wg. EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia II wg. EN 60730-1

Bezpiecznik Mini bezpiecznik 3,15 AT

Wskazówki zabudowy

Prosty montaż i instalacja

•	 Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej
•	 Połączenie 2-żyłowym kablem do systemu bus regulacji ogrzewania SystaComfort II
•	 Regulacja ogrzewania SystaComfort II rozpoznaje rozbudowę regulacji automatycznie
•	 Nastawa parametrów rozbudowy regulacji kotła na drewno na głównym panelu S-Touch

Wskazówki do instalowania

Kable bus i kable czujników należy ułożyć w oddzielnych kanałach kablowych od kabli z napięciem sieciowym!

Wskazówka

Systemy z kotłem na drewno, zbiornik buforowy ogrzewania i pompa ładowania

Warunkiem dla tych systemów jest, aby kocioł na drewno mógł zapewnić wystarczającą moc do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, ponieważ 
równoległa praca kotła na drewno i kotła głównego nie jest możliwa.

Dlatego takie systemy generalnie nie nadają się przy zastosowaniu kominków.

PS2PlusPS2PlusM
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Rozbudowa SystaComfort Wood

Regulacja
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Regulacja
Rozbudowa SystaComfort Pool

Rozbudowa SystaComfort Pool dla układów z obiegiem grzewczym basenu
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Krótki opis

Rozbudowa SystaComfort Pool dla układów z obiegiem grzewczym basenu

Zalety i korzyści

•	 Rozbudowa o regulację obiegu grzewczego basenu
•	 Regulacja ogrzewania basenu
•	 Wyłączenie obiegu grzewczego basenu, gdy wyłączona zostaje pompa obiegowa basenu
•	 Do nastawienia są 3 programy czasowe ogrzewania basenu

Cechy charakterystyczne

•	 Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej do sterowania obiegu grzewczego basenu
•	 Regulacja ogrzewania basenu zależnie od temperatury basenu, sterowanie pompą obiegu grzewczego i mieszaczem
•	 Poprzez wejście digital może być uwolniony obieg grzewczy basenu (np. gdy pracuje pompa obiegowa basenu)
•	 Podłączenie kablem 2-żyłowym do systemu bus regulacji ogrzewania SystaComfort II

Rozbudowa SystaComfort Pool Wer. 2

Numer zamów. 09-7601

Zakres dostawy

Rozbudowa	regulacji	w	obudowie	naściennej	• Wszystkie	wymagane	czujniki	• Materiał	montażowy	• Dokumentacja

Wskazówka

Maksymalnie może być podłączona jedna rozbudowa SystaComfort Pool.
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Dane techniczne

Rozbudowa SystaComfort Pool Wer. 2

Temperatura otoczenia 0 °C do 50 °C

Moc załączeniowa wyjść 230V/1A

Podłączenie panelu obsługi i połączenie pomiędzy 
regulacjami. Całkowita długość linii bus

max. 30 m, 2 x 0,75 mm²

Kontrola wszystkie komponenty są CE-konform

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm] 175 x 313 x 75

Napięcie zasilania 230 V +/- 10 %, 50 Hz

Pobór mocy (zużycie energii) [W] 4

Rodzaj zabezpieczenia IP 20 wg. EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia II wg. EN 60730-1

Bezpiecznik Mini bezpiecznik 3,15 AT

Wskazówki zabudowy

Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej

•	 Połączenie 2-żyłowym kablem do systemu bus regulacji ogrzewania SystaComfort II
•	 Regulacja ogrzewania SystaComfort II rozpoznaje rozbudowę regulacji automatycznie
•	 Nastawa parametrów rozbudowy regulacji obiegu grzewczego basenu na głównym panelu S-Touch

Wskazówki do instalowania

Kable bus i kable czujników należy ułożyć w oddzielnych kanałach kablowych od kabli z napięciem sieciowym!

Rozbudowa SystaComfort Pool

Regulacja
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Regulacja
Rozbudowa SystaComfort Heat

Rozbudowa SystaComfort Heat dla układów z 3 obiegami grzewczymi
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Krótki opis

Rozbudowa regulacji SystaComfort Heat dla układów z 3 obiegami grzewczymi

Zalety i korzyści

•	 Rozbudowa układu grzewczego o 3-ci obieg grzewczy
•	 Do nastawienia są 3 programy czasowe ogrzewania
•	 Przetrzymanie czasu rozpoczęcia ogrzewania

Cechy charakterystyczne

•	 Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej do sterowania 3-go obiegu grzewczego
•	 Regulacja obiegu grzewczego zależnie od temp. zewnętrznej, sterowanie pompą obiegu grzewczego i mieszaczem
•	 Podłączenie kablem 2-żyłowym do systemu bus regulacji ogrzewania SystaComfort II

Rozbudowa SystaComfort Heat Wer. 2

Numer zamów. 09-7600

Zakres dostawy

Rozbudowa	regulacji	w	obudowie	naściennej	• Wszystkie	wymagane	czujniki	• Materiał	montażowy	• Dokumentacja

Wskazówka

Maksymalnie może być podłączona jedna rozbudowa SystaComfort Heat.

Dane techniczne

Rozbudowa SystaComfort Heat Wer. 2

Temperatura otoczenia 0 °C do 50 °C

Moc załączeniowa wyjść 230V/1A

Podłączenie panelu obsługi i połączenie pomiędzy 
regulacjami. Całkowita długość linii bus

max. 30 m, 2 x 0,75 mm²

Kontrola wszystkie komponenty są CE-konform

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm] 175 x 313 x 75

Napięcie zasilania 230 V +/- 10 %, 50 Hz

Pobór mocy (zużycie energii) [W] 4

Rodzaj zabezpieczenia IP 40 wg. EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia II wg. EN 60730-1

Bezpiecznik Mini bezpiecznik 3,15 AT



314

KATALOG 2023 / V1.0 / 01/2023

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Dettenhausen. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Wskazówki zabudowy

Prosty montaż i instalacja

•	 Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej
•	 Połączenie 2-żyłowym kablem do systemu bus regulacji ogrzewania SystaComfort II
•	 Regulacja ogrzewania SystaComfort II rozpoznaje rozbudowę regulacji automatycznie
•	 Nastawa parametrów rozbudowy regulacji dla 3. obiegu grzewczego na głównym panelu S-Touch

Wskazówki do instalowania

Kable bus i kable czujników należy ułożyć w oddzielnych kanałach kablowych od kabli z napięciem sieciowym!

Rozbudowa SystaComfort Heat

Regulacja
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Regulacja
Rozbudowa SystaComfort KAS

Rozbudowa SystaComfort KAS dla układów kaskady kotłów

Krótki opis

Rozbudowa SystaComfort KAS  dla układów ze zbiornikiem SI i/lub kaskady kotłów

Cechy charakterystyczne

•	 Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej do regulacji maksymalnie 4 kotłów lub jednego kotła dwustopniowego poprzez OpenTherm-Bus 
lub przekaźnika beznapięciowego

•	 Zależne od mocy, sterowanie 4 kotłami lub jednym kotłem dwustopniowym
•	 Kotły mogą być podzielone jako podstawowy i kocioł szczytowy
•	 Odwrócona kolejność załączania kotłów oddzielna, dla kotła mocy podstawowej i kotła mocy szczytowej
•	 Każdy kocioł może być dla przygotowania ciepłej wody zablokowany lub uwolniony
•	 Alternatywnie sterowanie jednego kotła dwustopniowego gazowego lub olejowego
•	 Podłączenie kablem 2-żyłowym do systemu bus regulacji ogrzewania SystaComfort II

Zakres dostawy

Rozbudowa	regulacji	w	obudowie	naściennej	• Wszystkie	wymagane	czujniki	• Materiał	montażowy	• Dokumentacja

Wskazówka

Regulacja kaskady kotłów

Rozbudowa SystaComfort KAS* Rozbudowa SystaComfort KAS 3 - 4**

Numer zamów. 09-7588 09-7622

*  Dla układów z kaskadą 2 kotłów
** Dodatkowa rozbudowa KAS 3-4 do sterowania 2 dodatkowych kotłów

Do SystaComfort II można podłączyć maksymalnie jedną rozbudowę każdego typu.
W przypadku instalacji z 3 lub 4 kotłami wymagane jest dodatkowe rozszerzenie SystaComfort KAS 3-4. Do regulacji ogrzewania SystaComfort II 
można podłączyć maksymalnie jedną rozbudowę SystaComfort KAS 3 - 4.
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Wskazówki zabudowy

Łatwy montaż i instalacja

•	 Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej
•	 Połączenie 2-żyłowym kablem do magistrali bus regulacji ogrzewania SystaComfort II
•	 Regulacja ogrzewania SystaComfort II rozpoznaje rozbudowę regulacji automatycznie
•	 Nastawa parametrów rozbudowy regulacji SystaComfort SI/KAS wzgl. KAS na głównym panelu S-Touch

Rozbudowa SystaComfort KAS

Regulacja

Dane techniczne

Rozbudowa SystaComfort SI / KAS Rozbudowa SystaComfort KAS (3/4)

Temperatura otoczenia 0 °C do 50 °C

Moc załączeniowa wyjść 230V/1A

Podłączenie panelu obsługi i połączenie 
pomiędzy regulacjami
Całkowita długość linii bus

max. 30 m, 2 x 0,75 mm²

Kontrola wszystkie komponenty są CE-konform

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm] 175 x 313 x 75

Napięcie zasilania 230 V +/- 10 %, 50 Hz

Pobór mocy (zużycie energii) [W] 2,5

Rodzaj zabezpieczenia IP 20 wg. EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia II wg. EN 60730-1

Bezpiecznik Mini bezpiecznik 3,15 AT

Przykłady zastosowań

•	 Rozbudowa instalacji grzewczej do kaskady do 4 kotłów
•	 Regulacja mocy kaskady kotłów z kotłami gazowymi Paradigma lub jednostopniowych kotłów gazowych lub olejowych
•	 Kotły można podzielić na kotły obciążenia podstawowego i szczytowego
•	 Odwrócenie kolejności kotłów oddzielnie dla kotłów podstawowych i szczytowych
•	 Każdy kocioł można zablokować lub odblokować w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej
•	 Alternatywnie sterowanie dwustopniowym kotłem olejowym lub gazowym
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Regulacja

Service-Interface SystaService LAN 

•	 Połączenie pomiędzy systemem bus i WEB-Portal SystaWeb do nadzoru układu i zmian nastaw 
regulacji poprzez Internet

•	 Z podłączeniem LAN, opcjonalnie również z WLAN i moduł mobilny
•	 Łącze pomiędzy PC a systemem bus

Web-Portal SystaWeb 

WEB-Portal SystaWeb do nadzoru układu i zmian nastaw regulacji systemu regulacji Systa poprzez 
Internet
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Web-Portal SystaWeb

Krótki opis

Web-Portal SystaWeb dla kontroli systemów i przeprowadzania zmian nastaw poprzez internet

Zalety i korzyści

•	 Zameldowanie nowego układu przebiega Online, wymagane do pierwszego zameldowania informacje odnotowane są na regulacji SystaComfort 
II, SystaCompact II wzgl. na Service-Interface

•	 Obserwacja temperatur, wartości wymaganych i stanu wyjść regulacji system Systa
•	 Nastawy regulacji system Systa - wygodny, zdalny odczyt i zmiana
•	 Przy zakłóceniu kotła, systemu solar lub regulacji, informacja jako Email, SMS lub Fax

Cechy charakterystyczne

•	 Dostęp do systemu z dowolnego miejsca na świecie poprzez przeglądarkę internetową (np. Internet-Explorer, Chrome, Firefox)
•	 Graficzne przedstawienie systemu, grafika może być wykonana również samodzielnie
•	 Wskazanie Online mierzonych temperatur, wartości wymaganych, stanów pracy i stanów załączeń wyjść
•	 Nastawy regulacji - odczyt i zmiana online (tylko przy Standard Konto lub Pro Konto)
•	 Mierzone dane systemu (mierzone temperatury, wartości wymagane, …) zapis, graficzne przedstawienie i export jako dane (tylko przy Pro Konto)
•	 Definicja warunków alarmowania: kto przy jakim zakłóceniu kiedy i jak zostanie poinformowany (funkcja kalendarza) (tylko przy Pro Konto). 

Przykład: Meldunek zakłócenia w ciągu dnia jako E-Mail, w nocy i weekend jako SMS
•	 Dla każdego systemu może być zameldowanych wielu użytkowników z różnymi uprawnieniami (np. wartości tylko obserwować, wartości 

obserwować i zmieniać nastawy) (tylko przy Pro Konto)
•	 Możliwy dostęp serwisowy dla instalatora do wielu systemów
•	 Kontrola dostępu poprzez nazwę Użytkownika i Hasło
•	 Dla Smartphonów zoptymalizowany dostęp do Web-Portal SystaWeb: Wartości obserwować i zmieniać
•	 Zakodowana komunikacja

Wymagane urządzenia

•	 Regulacja ogrzewania SystaComfort II / SystaCompact II lub SystaService LAN, SystaService WLAN wzgl. SystaService LAN/GSM
•	 Zabudowany przez użytkownika DSL-Router i dostęp internetowy lub karta SIM do obsługi danych przez SystaService LAN/GSM
•	 Miesięcznie przekazywanych jest z regulacji do Web-Portal SystaWeb ok. 200 MB

Kupony dostępu do Web-Portal SystaWeb

W celu dostępu do regulacji system Systa poprzez Web-Portal SystaWeb muszą być załączone funkcje WEB-Portal za pomocą wykupionych na 
określony czas Kuponów. Możemy kolejno wprowadzić wiele Kuponów. Wtedy czas zostaje odpowiednio zsumowany.

Przegląd funkcjonalny kuponów Web-Portal SystaWeb

Przegląd
wartości

Zmian
wartości

Meldunki
Zapis

wartości
Kilku

Użytkowników
Kilka

Systemów

Standard Konto • • •

Pro Konto • • • • •

Instalator-dostęp •

Web-Portal SystaWeb

SystaWeb
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SystaWeb
Web-Portal SystaWeb

Licencja - Przegląd

Przykładowy system

Wersja dla Tabletu lub PC Mobilna wersja dla Smartphonu

http://www.paradigma.de/Beispiel_SystaWeb

lub w zakresie logowania Paradigma Homepage

Licencje ważność 1 rok lub 5 lat

Standard Konto •	 Przegląd i zmiana ustawień
•	 Wyświetlanie wartości mierzonych, 

wartości zadane i stanu regulacji
•	 Możliwe powiadomienie przez e-mail

Pro Konto dodatkowo do Standard Konto:
•	 Zapis danych systemu
•	 Graficzne przedstawienie danych
•	 Pamięć zapisu 100.000 wartości 

mierzonych
•	 Utworzeniu wielu użytkowników i 

przypisanie uprawnień
Opcja (Dodatkowo do Pro Konto)

50 SMS 50 powiadomień przez SMS

Pamięć Upgrade 
250

Pamięć do zapisu danych 250.000 wartości 
mierzonych

 

 

 
 

Mobilna wersja dla Smartphonu

Dostęp dla
Instalatora 

Bezpośredni dostęp do systemów klientów

• Dla każdego systemu klienta musi być
   wprowadzony Kupon Pro Konto (prosimy
   zamówić dodatkowo!) 

• Zakres funkcji dostępu do systemu klienta
   odpowiada zakresowi funkcji Kuponu
   Pro Konto

• Wprowadzeni mogą być dalsi użytkownicy
   - również z ograniczonym uprawnieniem,
   aby np. klient końcowy posiadał dostęp do
   swojego systemu

Web-Portal SystaWeb
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Web-Portal SystaWeb

SystaWeb

Kupon SystaWeb Pro Konto

•	 Obserwacja temperatur, wymaganych wartości, stanu wyjść i stanu regulacji system Systa poprzez  Web-Portal SystaWeb
•	 Nastawy regulacji system Systa poprzez Web-Portal SystaWeb - odczyt i zmiana
•	 Zapis i graficzne przedstawienie dane systemu w Web-Portal SystaWeb. Zakres pamięci dla 100.000 mierzonych wartości
•	 Powiadomienie przez E-Mail przy zakłóceniu kotła, systemu solar lub regulacji system Systa
•	 Zarządzanie wieloma użytkownikami systemy, użytkownicy ze zdefiniowanymi uprawnieniami
•	 Kupon na okres czasu 1 roku lub 5 lat, realizacja wielu kuponów przedłużą o kolejny okres

Kupon SystaWeb 50 SMS

•	 Kupon dla 50 powiadomień poprzez SMS przy zakłóceniu kotła, systemu solar lub regulacji system Systa (możliwe tylko przy Pro Konto)

Kupon SystaWeb Zakres Upgrade 250

•	 Kupon do powiększenia pojemności pamięci dla zapisu danych do łącznie 250.000 mierzonych wartości (możliwe tylko przy Pro Konto)

Kupon SystaWeb Instalator Konto

•	 Bezpośredni dostęp dla Instalatora do dowolnej ilości systemów klientów
•	 Przy wprowadzeniu systemu klienta musi zostać wprowadzony dla tego systemu Kupon Pro Konto (prosimy zamówić dodatkowo)
•	 Dla każdego systemu klienta istnieją uprawnienia odpowiednio do Kuponu Pro Konto
•	 Dla klienta systemu możemy wprowadzić jego własny dostęp (jako dalszy użytkownik). Ustawić możemy uprawnienia dla tego użytkownika (np. 

tylko przegląd wartości lub zmiana tylko określonych wartości)
•	 Czas dostępu Instalator Konto nie jest czasowo ograniczony
•	 Czas dostępu do systemu klienta ograniczony jest czasem dostępu wprowadzonego lub wprowadzonych Kuponów Pro Konto (Wprowadzenie 

wielu kuponów powoduje odpowiednie przedłużenie okresu czasu o więcej niż 1 rok.)
•	 Klient  systemu  może posiadać równolegle dostęp do swojego systemu niezależnie od Instalator Konto, gdy wprowadził on własne Kupony 

(np. Basic Konto) dla swojego systemu
•	 Przekazanie bezpośrednio wprowadzonego Kuponu do Instalator Konto nie jest możliwe

Kupon SystaWeb Standard Konto

•	 Obserwacja temperatur, wymaganych wartości, stanu wyjść i stanu regulacji system Systa poprzez  Web-Portal SystaWeb
•	 Nastawy regulacji system Systa poprzez Web-Portal SystaWeb - odczyt i zmiana
•	 Powiadomienie przez e-mail w przypadku wadliwego działania kotła, układu słonecznego lub sterowania systemem Systa
•	 Kupon na okres 1 roku lub 5 lat, realizacja wielu kuponów przedłużą o kolejny okres

Kupon dla SystaWeb na okres 1 lub 5 lat

SystaWeb Standard 
Konto 1 Rok

SystaWeb Standard 
Konto 5 Lat

SystaWeb Pro Konto
1 Rok

SystaWeb Pro Konto 
5 Lat

Numer zamów. 09-7500 09-7643 09-7501 09-7644

Kupon czas nieograniczony

SystaWeb Instalator 
Dostęp

SystaWeb Pro 50 SMS SystaWeb Pro Pamięć 
Upgrade 250

Numer zamów. 09-7593 09-7503 09-7505

Zakres dostawy

Kupon z odpowiednimi uprawnieniami przez E-Mail

Wskazówka

Dostęp do Web-Portal
https://paradigma.remoteportal.de oder http://www.paradigma.de/login



321

R
eg

ul
ac

ja

KATALOG 2023 / V1.0 / 01/2023

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Dettenhausen. Zmiany techniczne zastrzeżone.

SystaWeb

Service Interface SystaService LAN

Krótki opis

SystaService LAN - interfejs pomiędzy regulacją Systa a portalem internetowym SystaWeb.

SystaService LAN zawiera interfejs ModBus / TCP IP do połączenia z systemami zarządzania 
budynkiem.

Może być używany do monitorowania regulacji świeżej wody SystaExpresso II lub regulacji solar 
SystaSolar Aqua II. Dotyczy to również kaskad świeżej wody.

Jednocześnie można podłączyć tylko jeden typ regulacji lub kaskadę regulacji.

Cechy charakterystyczne

•	 Łącze pomiędzy regulacją system Systa a WEB-Portal SystaWeb do nadzoru systemu i zmianę nastaw regulacji poprzez Internet
•	 Komunikacja z WEB-Portal SystaWeb poprzez LAN i opcjonalnie WLAN – do tego wymagany jest zabudowany na miejscu przez użytkownika  

DSL-Router z dostępem do internetu
•	 Opcjonalnie bezpośrednia komunikacja z WEB-Portal poprzez sieć telefonów komórkowych. Do tego wymagana jest karta SIM do przesyłania 

danych

SystaService LAN

Numer zamów. 09-7488

Zakres dostawy

SystaService	LAN:	Service-Interface	w	obudowie	z	tworzywa,	Kabel	LAN	3	m	z	wtyczką	RJ-45	obustronnie,	Zasilacz	wtyczkowy,	CD	• SystaService	
LAN/WLAN: Service-Interface w obudowie z tworzywa z wintegrowanym modułem WLAN, Antena, Kabel LAN 2 m z wtyczką RJ-45 obustronnie, 
Zasilacz	wtyczkowy,	CD	• SystaService	LAN/GSM:	Service-Interface	w	obudowie	z	tworzywa	z	wintegrowanym	modułem	GSM,	Antena,	Kabel	LAN	
2 m z wtyczką RJ-45 obustronnie, Zasilacz wtyczkowy, CD

Dane techniczne

SystaService LAN

Pobór mocy (zużycie energii) [W] 1,5 2 2

Napięcie zasilania 12 V Zasilacz wtyczkowy

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm] 85 x 122 x 35

Rodzaj zabezpieczenia IP 20 wg. EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia III wg. EN 60730-1

Całkowita długość lini BUS max. 30 m, 2 x 0,75 mm²

Kontrola wszystkie komponenty są CE-konform

Temperatura otoczenia [°C]  0 °C do 50 °C

Service Interface SystaService LAN
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Dane techniczne Oddzielny sygnalizator akustyczny dla regulacji system Systa

Wymiary [mm] 57 x 112 x 23

Rodzaj zabezpieczenia IP 42 nach EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia III nach EN 60730-1

Napięcie zasilania poprzez linię BUS kleiner 24 V

Temperatura otoczenia [°C] 0 °C bis 50 °C

Kontrola wszystkie komponenty są CE-konform

Osprzęt

Oddzielny sygnalizator akustyczny dla regulacji system Systa

Oddzielny sygnalizator akustyczny do meldowania zakłóceń systemu solar wzgl. gazowego kotła kondensacyjnego 
Paradigma

Numer zamów. 09-7399

Wymiary mm 57 x 112 x 23

Napięcie zasilania poprzez linię BUS - poniżej 24 V

Temperatura otoczenia °C 0 °C do 50 °C

Service Interface SystaService LAN

SystaWeb
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Pozostała regulacja

Regulacja solar SystaSolar Aqua II 

•	 Dla systemów solar z kolektorami wakum-rurowymi Paradigma, z wodą w obiegu solar
•	 Inteligentna specjalna funkcja ochrony przed zamarzaniem, chroni system solar przed 

zamarzaniem minimalnym nakładem energii
•	 Prosta i komfortowa obsługa poprzez duży, kolorowy ekran dotykowy (Touchscreen)
•	 Czujnik strumienia przepływu do określenia uzysków solar, do samodzielnego doregulowania 

wymaganego strumienia przepływu i do funkcji kontrolnych
•	 Wkładana Karta SD do zapisywania danych i Software-Update

Regulacja „świeżej wody“ SystaExpresso II 

•	 Regulacja ogrzewania c.w.u. zbiornika „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO
•	 Sterowanie pompy zbiornika i opcjonalnie pompy cyrkulacyjnej
•	 Prosta i komfortowa obsługa poprzez kolorowy ekran dotykowy (Touchscreen)
•	 Wkładana Karta SD do zapisywania danych i Software-Update
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Regulacja solar SystaSolar Aqua II

M M

l/min

M

Krótki opis

Regulacja solar SystaSolar Aqua II – Dla systemów solar z wodą w obiegu kolektorów wakum-rurowych Paradigma

Zalety i korzyści

•	 Szybkie i proste uruchomienie – regulacja określa parametry systemu samoczynnie
•	 Ciągła kontrola funkcji systemu solar i wintegrowany system diagnozowania ułatwiają wykrywanie zakłóceń

Cechy charakterystyczne

•	 Duży kolorowy wyświetlacz (Touchscreen)
•	 Inteligentna funkcja ochrony przed zamarzaniem, która chroni system przed zamarzaniem z minimalnym zużyciem energii
•	 Kontrola	funkcjonowania	z	obszernym	diagnozowaniem	funkcji, meldowanie	zakłóceń	sygnałem	akustycznym
•	 Samoczynne określenie parametrów systemu, koniecznego strumienia przepływu i długość zewnętrznego orurowania
•	 Automatyczne doregulowanie strumienia przepływu poprzez regulację wydajności pompy energooszczędnej
•	 Czujnik strumienia przepływu do określenia uzysków solar, do samodzielnego doregulowania koniecznego strumienia przepływu i do kontroli 

funkcji
•	 Wkładana karta SD do zapisywania danych i do Software-Update
•	 Opcjonalnie dla systemów z dwoma zbiornikami
•	 Opcjonalnie dla systemów z kolektorami wakum-rurowymi o różnym ukierunkowaniu do słońca (kaskada kolektorów)
•	 Możliwość połączenia za pomocą linii bus z regulacją ogrzewania SystaComfort II i SystaCompact II
•	 Kontrola systemu solar poprzez Web-Portal SystaWeb wzgl. wskazanie uzysków poprzez Paradigma iPhone App  

(http://www.paradigma.de/app/) (możliwe tylko w połączeniu z regulacją ogrzewania SystaComfort II / SystaCompact II lub Service-Interface SystaService 
LAN)

Wskazówka

Regulacja solar SystaSolar Aqua II nie może być zamawiana oddzielnie, objęta jest ona zakresem dostawy AquaPakietów Solar.

Regulacja solar SystaSolar Aqua II

Pozostała Regulacja



325

R
eg

ul
ac

ja

KATALOG 2023 / V1.0 / 01/2023

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Dettenhausen. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Dane techniczne

SystaSolar Aqua II

Temperatura otoczenia 0 °C do 50 °C

Moc załączeniowa wyjść 230 V, 1 A

Podłączenie panelu obsługi i połączenie pomiędzy 
regulacjami. Całowita. długość linii bus

max. 30 m, 2 x 0,75 mm²

Kontrola wszystkie komponenty są CE-konform

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm] 160 x 142 x 48

Napięcie zasilania 230 V +/- 10 %, 50 Hz

Pobór mocy (zużycie energii) [W] 3

Rodzaj zabezpieczenia IP 40 wg. EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia II wg. EN 60730-1

Bezpiecznik Mini bezpiecznik 3,15 AT

Bufor czasu zegarowego 10 lat

Prosty montaż i instalacja

•	 Regulacja solar zabudowana w stacji solar i okablowana
•	 Podłączenie czujników i wyjść za pomocą zacisków śrubowych
•	 Czujnik kolektora i czujnik zewnętrzny kolektora Typ  PT1000, pozostałe czujniki Typ NTC 5 K

Wskazówki do instalowania

Kable bus i kable czujników należy ułożyć w oddzielnych kanałach kablowych od kabli z napięciem sieciowym!

Osprzęt

Rozbudowa dla układów z dwoma zbiornikami (kaskada zbiorników)

Zakres dostawy: Czujnik	TW2	• Dokumentacja

Numer zamów. 09-7317

Wskazówka: Zawór przełączający prosimy zamówić oddzielnie

Rozbudowa SystaSolar Aqua II dla systemów z dwoma kolektorami wzgl. polami kolektorów o różnym ustawieniu do słońca

Możliwość podłączenia 2 czujników kolektora i 2 czujników zewnętrznych kolektora do regulacji solar SystaSolar Aqua II
Zakres dostawy: Przełącznik	czujników PT1000	Bus	• Dokumentacja

Numer zamów. 09-7469

Wskazówka: Zestaw rur falistych z 2 czujnikami prosimy zamówić oddzielnie.

Dane techniczne przełącznika czujników PT1000 Bus

Wymiary [mm] 90 x 90 x 55

Rodzaj zabezpieczenia  IP 65 wg. EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia  III wg. EN 607301-1

Temperatura otoczenia [°C]  -20 °C - 50 °C

Napięcie zasilania poprzez linię BUS - poniżej 24 V

Kontrola wszystkie komponenty są CE-konform

Pozostała Regulacja
Regulacja solar SystaSolar Aqua II



326

KATALOG 2023 / V1.0 / 01/2023

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Dettenhausen. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Regulacja „świeżej wody“ SystaExpresso II

M M

l/min

M

Krótki opis

Regulacja wintegrowana w zbiorniku „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III

Zalety i korzyści

•	 Szybkie i łatwe uruchomienie poprzez funkcję uruchomienia regulacji
•	 Kontynuacyjna kontrola ogrzewania ciepłej wody i cyrkulacji ułatwia wyszukiwanie zakłóceń

Cechy charakterystyczne

•	 Szybka i dokładna regulacja temperatury ciepłej wody poprzez określenie strumienia przepływu obiegu ciepłej wody i obiegu zbiornika
•	 Prosta i komfortowa obsługa poprzez kolorowy ekran (Touchscreen)
•	 Energooszczędne sterowanie pompy cyrkulacyjnej zależnie od czasu i temperatury
•	 Komunikacja z regulacją ogrzewania SystaComfort II. Przekazywana jest pożądana temperatura ciepłej wody, czasy uwolnienia cyrkulacji i 

minimalna wymagana temperatura zbiornika do ogrzewania ciepłej wody użytkowej
•	 Programy czasowe dla ogrzewania ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji nastawiane są na panelu obsługi regulacji ogrzewania SystaComfort II
•	 Uwidocznienie ilości ciepła dla ogrzania ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji
•	 Wkładana karta SD do zapisywania danych i do Software-Update
•	 Kontrola funkcji ogrzewania ciepłej wody użytkowej, zakłócenia pokazywane są na regulacji „świeżej wody“ SystaExpresso II i panelu obsługi 

regulacji ogrzewania SystaComfort II, na życzenie również akustyczne sygnalizowanie zakłócenia
•	 Możliwa jest również praca Stand-alone bez regulacji ogrzewania SystaComfort II, programy czasowe ciepłej wody i cyrkulacji nastawiane są na 

regulacji „świeżej wody“ SystaExpresso II

Wskazówka

Regulacja „świeżej wody“ SystaExpresso II nie może być zamawiana oddzielnie, objęta jest ona zakresem dostawy zbiornika Aqua EXPRESSO III i 
naściennej stacji „świeżej wody“ WFS-35 III.

Regulacja „świeżej wody“ SystaExpresso II

Pozostała Regulacja
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Dane techniczne

Regulacja wintegrowana w zbiorniku „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III

Temperatura otoczenia 0 °C do 50 °C

Moc załączeniowa wyjść 230 V, 1 A

Podłączenie panelu obsługi i połączenie pomiędzy 
regulacjami. Całkowita długość linii bus

max. 30 m, 2 x 0,75 mm²

Kontrola wszystkie komponenty są CE-konform

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm] 160 x 142 x 48

Napięcie zasilania 230 V +/- 10 %, 50 Hz

Pobór mocy (zużycie energii) [W] 3

Rodzaj zabezpieczenia IP 40 wg. EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia II wg. EN 60730-1

Bezpiecznik Mini bezpiecznik 3,15 AT

Bufor czasu zegarowego 10 lat

Wskazówki zabudowy

Wstępnie zmontowana, proste uruchomienie

•	 Regulacja jest na gotowo zamontowana w zbiorniku względnie w stacji „świeżej wody“, czujniki i pompy są gotowo okablowane.
•	 Poprzez funkcje uruchomienia określone zostają samoczynnie wymagane parametry regulacji, nie wymagane są żadne dodatkowe nastawy.

Pozostała Regulacja
Regulacja „świeżej wody“ SystaExpresso II
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Pozostała regulacja
Notatki
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Osprzęt systemu
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Osprzęt systemu

Grupy obiegów grzewczych i osprzęt 

•	 Obiegi	grzewcze	DN20	-	mieszane,	niezmieszane	z	separatorem	magnetytu
•	 Obiegi	grzewcze	DN25	-	mieszane,	niezmieszane	z	separatorem	magnetytu
•	 Obiegi	grzewcze	DN32	-	mieszane,	niezmieszane	z	separatorem	magnetytu
•	 Belki	rozdzielacza	dla	kilku	obiegów	grzewczych
•	 Belki	rozdzielacza	z	sprzęgłem	hydraulicznym	do	kilku	obiegów	grzewczych

Sprzęgła hydrauliczne 

•	 Optymalne	hydrauliczne	rozprzężenie	obiegu	pierwotnego	i	wtórnego
•	 Bezproblemowa	praca	przy	większej	ilości	obiegów	grzewczych
•	 Wysoka	stabilność	całego	układu	grzewczego
•	 Poziome	sprzęgło	hydrauliczne	pasuje	do	zabudowy	z	belką	rozdzielacza	lub		grup	obiegów	

grzewczych
•	 Pionowe	sprzęgła	hydrauliczne

Pozostały osprzęt systemu 

•	 3-drogowy	zawór	przełączający
•	 Mieszacze	3-drogowe	z	silnikiem	nastawczym
•	 Regulatory	przepływu
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Grupa obiegu grzewczego DN 25, mieszana i niemieszana

•	 Prefabrykowana	grupa	obiegu	grzewczego	DN	25	do	podłączenia	mieszanych	i	niemieszanych	
obiegów	grzewczych

•	 Kompaktowa	 konstrukcja,	 z	 termometrami	 temperatury,	 tuleją	 zanurzeniową	 i	 pompą	
Grundfos

•	 Również	jako	stacja	ładująca	z	kablem	PWM	do	pomp	Grundfos
•	 Możliwość	zintegrowania	separatora	magnetytu
•	 Dostępny	rodział	systemu

Grupa obiegu grzewczego DN 32, mieszana i niemieszana

•	 Prefabrykowana	grupa	obiegu	grzewczego	DN	20	do	podłączenia	mieszanych	i	niemieszanych	
obiegów	grzewczych

•	 Kompaktowa	 konstrukcja,	 z	 termometrami	 temperatury,	 tuleją	 zanurzeniową	 i	 pompą	
Grundfos

•	 Również	jako	stacja	ładująca	z	kablem	PWM	do	pomp	Grundfos
•	 Możliwość	zintegrowania	separatora	magnetytu

Grupa obiegu grzewczego DN 20, mieszana i niemieszana

•	 Prefabrykowana	grupa	obiegu	grzewczego	DN	20	do	podłączenia	mieszanych	i	niemieszanych	
obiegów	grzewczych

•	 Kompaktowa	 konstrukcja,	 z	 termometrami	 temperatury,	 tuleją	 zanurzeniową	 i	 pompą	
Grundfos

•	 Również	jako	stacja	ładująca	z	kablem	PWM	do	pomp	Grundfos
•	 Możliwość	zintegrowania	separatora	magnetytu

Wskazówki planowania

•	 Dane	techniczne	i	charakterystyki
•	 Akcesoria

Belka rozdzielacza dla kilku obiegów grzewczych ze sprzęgłem hydraulicznym

•	 Rozdzielacz	 ze	 sprzęgłem	 hydraulicznym	 dla	 kilku	 obiegów	 grzewczych,	 optymalnie	
współpracuje	z	gazowymi	kotłami	kondensacyjnymi

•	 Szybki	i	łatwy	montaż	systemu

Belka rozdzielacza dla kilku obiegów grzewczych

•	 Belka	rozdzielacza	dla	kilku	obiegów	grzewczych

Grupy obiegu grzewczego
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Grupa obiegu grzewczego DN 20, bez mieszacza i z mieszaczem

Krótki opis

•	 Prefabrykowana	grupa	obiegu	grzewczego	DN	20	do	podłączenia	mieszanych	i	niemieszanych	
obiegów	grzewczych

•	 Grupa	o	małych	wymiarach	i	kompaktowa
•	 W	pełni	izolowana	dla	minimalnej	utraty	ciepła
•	 Długość	pompy	130	mm

Cechy charakterystyczne

•	 Do	zasilania	mieszanego	i	niemieszanego	obiegu	grzewczego
•	 Wstępnie	zmontowana	i	gotowa	do	podłączenia	z	wysokowydajną	pompą	Grundfos	UPM3	15-70	Hybrid
•	 Moc	do	20	kW	(Delta	T	10K)	lub	40	kW	(Delta	T	20K)
•	 Zawiera	hamulec	grawitacyjny,	aby	uniknąć	strat	ciepła
•	 Termometry	zasilania	i	powrotu

Grupa grzewcza HSM-130
mieszana UPM 15-70 Hybrid

Grupa grzewcza HSM-130
mieszana UPM 15-70 Hybrid

z separatorem magnetytu

Grupa grzewcza HSM-130
nie mieszana UPM 15-70 Hybrid

Numer	zamów. 90-2103 90-2123 90-2102

Zakres dostawy

Opcjonalnie:	mieszacz	 3-drożny	 (mosiądz,	 3/4“	mm)	 z	 napędem	 i	 przewodem	 •	Możliwość	 podłączenia	 czujników	 do	 zasilania	 i	 powrotu	 dla	
czujników	Systa,	Ø	=	6	mm	•	Pompa	obiegowa	Grundfos	UPM3	Hybrid	15-70,	EEI	≤	0,2	(ustawiony	typ	sterowania	AUTO	ADAPT-PP)	wraz	z	kablem	
połączeniowym	•	Zawory	kulowe	na	zasilaniu	i	powrocie	•	Hamulec	grawitacyjny	na	powrocie	•	Termometr	zasilania	i	powrotu	•	Osłony	izolacji	
termicznej	w	kolorze	antracytu	wykonane	ze	spienionego	parą	polipropylenu,	który	można	w	pełni	poddać	recyklingowi	•	Wspornik	ścienny

Wskazówka

•Regulator	przepływu	nie	jest	objęty	dostawą,	należy	zamówić	osobno	zależnie	od	mocy	obiegu	grzewczego	•	Całkowita	długość	pompy	130	mm	
•	Najmniejsza	wysokość	podnoszenia	>	100	mbar	

Nowość

Grupa obiegu grzewczego DN 20, bez mieszacza i z mieszaczem

Dane techniczne

Grupa grzewcza
Grupa grzewcza HSM-130

mieszana UPM 15-70 Hybrid
Grupa grzewcza HSM-130

nie mieszana UPM 15-70 Hybrid

Wymiary	(Wys.	x	Szer.	x	Gł.)	[mm] 360	x	224	x	210 360	x	224	x	210

Wymiar	osiowy	między	zasilaniem	a	powrotem	[mm] 90 90

Odległość	od	ściany	do	środka	rury	[mm] 50 50

Przyłącze	strona	kotła 1“	GZ 1“	GZ

Przyłącze	strona	obiegu	grzewczego 1“	GZ 1“	GZ

Max.	Temperatura	robocza	[0C] 95 95

Max.	ciśnienie	robocze	[bar] 3 3

Wartość	kvs	[m3/h] 4,8 -

Wskaźnik	efektywności	energetycznej	(EEI) ≤	0,2 ≤	0,2

Grupy obiegu grzewczego
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Grupa obiegu grzewczego DN 20, bez mieszacza i z mieszaczem

Osprzęt

Belka rozdzielacza do grup pompowych HSU-130 / HSM-130

Rozdzielacz	kompaktowy	na	2	obiegi	grzewcze.	

Cechy charakterystyczne:
•	 Nadaje	się	do	systemów	bez	zbiornika	buforowego
•	 Odległość	między	osiami	90	mm	(strona	kotła	i	strona	obiegu	grzewczego)
•	 Wys.	x	Szer.	x	Gł.:	120	x	440	x	100	mm
•	 Przyłącze	po	stronie	kotła	1“	GZ,	płaskie	uszczelnienie”
•	 Przyłącze	po	stronie	obiegu	grzewczego	nakrętka	1”,	płaska	uszczelka

Zakres dostawy:	Belka	rozdzielcza	z	izolacją	•	2	trójniki	do	połączenia	grupy	bezpieczeństwa	i	MAG

Belka rozdzielacza HSU-/HSM-120

Numer	zamów. 90-2104

Separator magnetytu

Zakres dostawy: Armatura	ochronna	dla	wysokowydajnej	pompy	w	grupie	grzewczej	•	Kierunek	przepływu	wyłącznie	
od	góry	do	dołu	•	Separacja	magnetytu	i	cząstek	poprzez	wbudowany	magnes	•	Tuleja	zanurzeniowa	do	elastycznego	
łańcucha	magnetycznego	•	Obrotowy	zawór	KFE	z	wylotem	bocznym	•	Bardzo	niskie	straty	ciśnienia

Separator magnetytu DN 20 Separator magnetytu DN 25 / 32

Numer	zamów. 90-2130 90-1330

Krótki opis

•	 Separator	magnetytu	i	zanieczyszczeń	DN	20	/	DN	25	/	DN	32
•	 Wydłużenie	 żywotności	 pomp	wysokosprawnych,	 płytowych	wymienników	ciepła,	wymienników	ciepła	 kotłów	

kondensacyjnych
•	 Funkcjonalna	niezawodność	i	oszczędność	kosztów
•	 Montaż	w	grupie	obiegów	grzewczych,	bez	konieczności	przecinania	rury
•	 Nie	są	wymagane	żadne	złączki
•	 Optymalna	izolacja	zgodnie	z	rozporządzeniem	o	oszczędzaniu	energii
•	 Metoda	separacji	oparta	na	zasadzie	bypassu,	trwale	bardzo	niskie	straty	ciśnienia

Grupy obiegu grzewczego
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Grupa obiegu grzewczego DN 25, bez mieszacza i z mieszaczem

Krótki opis

•	 Prefabrykowana	 grupa	 obiegu	 grzewczego	 do	 podłączenia	 mieszanych	 i	 niemieszanych	
obiegów	grzewczych

•	 Kompaktowa	konstrukcja,	z	czujnikiem	temperatury	zasilania	z	tuleją	zanurzeniową
•	 Hamulec	grawitacyjny	w	trójniku	pod	mieszaczem,	wyeliminowanie	nieprawidłowej	cyrkulacji
•	 Sprężynowe	osłony	kul	ułatwiające	obsługę	zaworu	kulowego
•	 Zawór	kulowy	o	kuli	d	=	32	mm,	dzięki	temu	przepływu	jest	o	50%	większy	niż	u	konkurencji
•	 Zintegrowany	wspornik	ścienny	chroniący	zawór	3-drogowy	mieszający	podczas	montażu
•	 Izolacja	zgodna	z	EnEV,	odpowiednia	do	ogrzewania	i	chłodzenia	do	14	°C
•	 Opcjonalnie:	Zintegrowany	separator	magnetytu	do	ochrony	pomp	o	wysokiej	sprawności

Cechy charakterystyczne

•	 Grundfos	UPM3	Hybrid	25-50	z	ustawieniem	AutoAdapt.	PP
•	 Zoptymalizowany	przepływ	hydrauliczny	Zawory	kulowe	o	średnicy	kuli	d	=	32	mm
•	 Progresywna	charakterystyka	mieszacza	zapewniająca	duży	zakres	przepływu	przy	optymalnej	jakości	regulacji
•	 Nadaje	się	do	chłodzenia	powyżej	14	°C
•	 Możliwa	wymiana	pompy	bez	spuszczania	wody

Grupa grzewcza HSM-25-180
mieszana

Grupa grzewcza HSM-25-180
mieszana

z separatorem magnetytu

Grupa grzewcza HSU-25-100
nie mieszana

Numer	zamów. 90-1300 90-1301 90-1302

Zakres dostawy

Opcjonalnie:	 mieszacz	 3-drożny	 (mosiądz,	 32	 mm)	 i	 napęd	 z	 przewodem	 •	 Tuleja	 zanurzeniowa	 Ø=6mm	 na	 zasilaniu	 dla	 czujników	
regulacji	 systemu	 Systa,	 •	 Czujnik	 powrotu	 musi	 być	 zaprojektowany	 jako	 czujnik	 przylgowy	 •	 Pompa	 obiegowa	 Grundfos	 UPM3	
Hybrid	 25-50	 (ustawienie	 typu	 regulacji	 AUTOADAPT-PP)	 wraz	 z	 kablem	 przyłączeniowym	 •	 Zawory	 kulowe	 na	 zasilaniu	 i	 powrocie	
•	Hamulec	grawitacyjny	na	powrocie	•	Termometr	na	zasilaniu	 i	powrocie	•	Osłony	termoizolacyjne	ze	spienionego	parą	polipropylenu	w	pełni	
nadającego	się	do	recyklingu	•	Uchwyt	ścienny	ze	śrubami	i	kołkami	•	Opcjonalnie:	separator	magnetytowy	do	montażu	na	powrocie

Wskazówka

•	 Regulator	przepływu	nie	jest	objęty	dostawą,	należy	zamówić	osobno	zależnie	od	mocy	obiegu	grzewczego
•	 Długość	zabudowy	pompy	180	mm
•	 Najmniejsza	wysokość	podnoszenia	~	80	mbar
•	 Kabel	sygnałowy	PWM	nie	wchodzi	w	skład	zestawu

Grupa obiegu grzewczego DN 25, bez mieszacza i z mieszaczem

Grupy obiegu grzewczego
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Grupa obiegu grzewczego DN 32, bez mieszacza i z mieszaczem

Krótki opis

•	 Prefabrykowana	 grupa	 obiegu	 grzewczego	 do	 podłączenia	 mieszanych	 i	 niemieszanych	
obiegów	grzewczych

•	 Kompaktowa	konstrukcja,	z	czujnikiem	temperatury	zasilania	z	tuleją	zanurzeniową
•	 Hamulec	grawitacyjny	w	trójniku	pod	mieszaczem,	wyeliminowanie	nieprawidłowej	cyrkulacji
•	 Sprężynowe	osłony	kul	ułatwiające	obsługę	zaworu	kulowego
•	 Zawór	kulowy	o	kuli	d	=	32	mm,	dzięki	temu	przepływu	jest	o	50%	większy	niż	u	konkurencji
•	 Zintegrowany	wspornik	ścienny	chroniący	zawór	3-drogowy	mieszający	podczas	montażu
•	 Izolacja	zgodna	z	EnEV,	odpowiednia	do	ogrzewania	i	chłodzenia	do	14	°C
•	 Opcjonalnie:	Zintegrowany	separator	magnetytu	do	ochrony	pomp	o	wysokiej	sprawności

Cechy charakterystyczne

•	 Grundfos	UPM3	Hybrid	25-70	z	ustawieniem	AutoAdapt.	PP
•	 Zoptymalizowany	przepływ	hydrauliczny,	zawory	kulowe	o	średnicy	kuli	d	=	32	mm
•	 Progresywna	charakterystyka	mieszacza	zapewniająca	duży	zakres	przepływu	przy	optymalnej	jakości	regulacji
•	 Nadaje	się	do	chłodzenia	powyżej	14	°C
•	 Możliwa	wymiana	pompy	bez	spuszczania	wody

Grupa grzewcza HSM-32-180
mieszana

Grupa grzewcza HSM-32-180
mieszana

z separatorem magnetytu

Grupa grzewcza HSU-32-180
nie mieszana

Numer	zamów. 90-1304 90-1305 90-1306

Zakres dostawy

Opcjonalnie:	 mieszacz	 3-drożny	 (mosiądz,	 32	 mm)	 i	 napęd	 z	 przewodem	 •	 Tuleja	 zanurzeniowa	 Ø=6mm	 na	 zasilaniu	 dla	 czujników	
regulacji	 systemu	 Systa,	 •	 Czujnik	 powrotu	 musi	 być	 zaprojektowany	 jako	 czujnik	 przylgowy	 •	 Pompa	 obiegowa	 Grundfos	 UPM3	
Hybrid	 25-70	 (ustawienie	 typu	 regulacji	 AUTOADAPT-PP)	 wraz	 z	 kablem	 przyłączeniowym	 •	 Zawory	 kulowe	 na	 zasilaniu	 i	 powrocie	
•	Hamulec	grawitacyjny	na	powrocie	•	Termometr	na	zasilaniu	 i	powrocie	•	Osłony	termoizolacyjne	ze	spienionego	parą	polipropylenu	w	pełni	
nadającego	się	do	recyklingu	•	Uchwyt	ścienny	ze	śrubami	i	kołkami	•	Opcjonalnie:	separator	magnetytowy	do	montażu	na	powrocie

Grupa obiegu grzewczego DN 32, bez mieszacza i z mieszaczem

Wskazówka

•	 Regulator	przepływu	nie	jest	objęty	dostawą,	należy	zamówić	osobno	zależnie	od	mocy	obiegu	grzewczego
•	 Długość	zabudowy	pompy	180	mm
•	 Najmniejsza	wysokość	podnoszenia	~	80	mbar
•	 Kabel	sygnałowy	PWM	nie	wchodzi	w	skład	zestawu

Grupy obiegu grzewczego
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Dane techniczne

Grupa grzewcza HSM-25-180 / HSU-25-180 HSM-32-180 / HSU-32-180

Rozmiar	nominalny DN	25 DN	32

Moc	nominalna	ΔT	10	K	(20	K),	mieszacz	kvs
kvs	4	do	8	m³/h	Moc:	zależna	od
typu	pompy	do	50	kW	(100	kW)

kvs	6	do	12	m³/h	Moc:	zależna	od
typu	pompy	do	75	kW	(150	kW)

Przyłącze	po	stronie	obiegu	grzewczego G	1	1/2“ G	1	1/2“

Przyłącze	po	stronie	kotła G	1	1/2“ G	2“

Max.	Temperatura	robocza	[°C] 95 95

Max.	ciśnienie	robocze	[bar] 3 3

Medium Woda	grzewcza	według	VDI	2035 Woda	grzewcza	według	VDI	2035

Ciśnienie	otwarcia	zaworu	zwrotnego	[mbar] 20 20

Pompa Grundfos	UPM3	25-50 Grundfos	UPM3	25-70

Wskaźnik	efektywności	energetycznej	(EEI) 0,2 0,2

Zasilanie	elektryczne 230	V	AC/	50-60	Hz 230	V	AC/	50-60	Hz

Zawór mieszający z napędem

Czas	pracy	mieszacza	/	Obrót 110	s	/	90° 110	s	/	90°

Temperatura	otoczenia	[0C] 0-55 0-55

Zasilanie Przewód	1m Przewód	1m

Pobór	mocy	w	trybie	pracy	[W] 5 5

Pobór	mocy	w	trybie	postoju	[W] 0 0

Rodzaj	/	klasa	ochrony	obudowy IP44	IEC	529 IP44	IEC	529

Klasa	ochrony II	VDE	0631 II	VDE	0631

Wskazówki planowania

Wymiary

Grupy obiegu grzewczego
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Osprzęt

Spadek ciśnienia

Wskazówki planowania i osprzęt

Separator magnetytu

Zakres dostawy: Armatura	ochronna	dla	wysokowydajnej	pompy	w	grupie	grzewczej	•	Kierunek	przepływu	wyłącznie	
od	góry	do	dołu	•	Separacja	magnetytu	i	cząstek	poprzez	wbudowany	magnes	•	Tuleja	zanurzeniowa	do	elastycznego	
łańcucha	magnetycznego	•	Obrotowy	zawór	KFE	z	wylotem	bocznym	•	Bardzo	niskie	straty	ciśnienia

Separator magnetytu DN 20 Separator magnetytu DN 25 / 32

Numer	zamów. 90-2130 90-1330

Krótki opis

•	 Separator	magnetytu	i	zanieczyszczeń	DN	20	/	DN	25	/	DN	32
•	 Wydłużenie	 żywotności	 pomp	wysokosprawnych,	 płytowych	wymienników	ciepła,	wymienników	ciepła	 kotłów	

kondensacyjnych
•	 Funkcjonalna	niezawodność	i	oszczędność	kosztów
•	 Montaż	w	grupie	obiegów	grzewczych,	bez	konieczności	przecinania	rury
•	 Nie	są	wymagane	żadne	złączki
•	 Optymalna	izolacja	zgodnie	z	rozporządzeniem	o	oszczędzaniu	energii
•	 Metoda	separacji	oparta	na	zasadzie	bypassu,	trwale	bardzo	niskie	straty	ciśnienia

Grupy obiegu grzewczego
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Osprzęt

Rozdział systemu dla DN 25 do 25 kW

Zakres dostawy: Rozdział	 systemu	DN25	•	Odpowiednie	do	3	barów	•	Nominalna	moc	25,3	kW	przy	2,2	m³	 /	h		
(55	°C/45	°C;	45	°C/35	°C)	•	Wymiennik	ciepła	ze	stali	nierdzewnej,	lutowany	miedzią	•	EPDM	/	AFM	/	uszczelki	PTFE	•	
Izolacja	EPP

Rozdział systemu dla DN 25 do 25 kW

Numer	zamów. 90-1308

Krótki opis

•	 Prefabrykowany	rozdział	systemu	dla	grupy	obiegu	grzewczego	DN25,	do	podłączenia	obwodu	grzewczego	do	
25	kW

•	 Separacja	systemu	za	pomocą	płytowego	wymiennika	ciepła
•	 W	pełni	izolowane	i	przystosowane	do	bezpośredniego	montażu
•	 Zintegrowany	zawór	bezpieczeństwa	do	ochrony	drugiego	obiegu

Dane techniczne

Rozdział systemu dla DN 25 do 25 kW

Rozmiar	nominalny DN	25

Przyłącze	po	stronie	obiegu	grzewczego G	1	1/2“

Przyłącze	po	stronie	kotła G	1	1/2“

Max.	Temperatura	robocza	[°C] 115

Max.	ciśnienie	robocze	[bar] 3

Medium Woda	grzewcza	według	VDI	2035

Zawór	bezpieczeństwa 3	bar,	DN	15

Nominalna	moc	cieplna	(dla	KVL	/	KRL	i	HVL	/	HRL) 25,3	kW	(55°C/45°C;	45	°C/35°C)	przy	przepływie	2,2	m³/h	Grundfos	UPM3	25-50

Materiał

Wymiennik Stal	nierdzewna,	lutowany	miedzią

Przyłącza CW614N	(2.0401)	/	CW617N

Uszczelnienia EPDM/	AFM/	PTFE

Izolacja	wymiennika EPP

Osprzęt

Wymiary

Grupy obiegu grzewczego
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Belka rozdzielacza dla 2 lub 3 grup obiegów grzewczych ze sprzęgłem hydraulicznym

Cechy charakterystyczne

Belka	rozdzielacza	z	izolacją	z	twardej	piany	PU

Belka rozdzielacza 2 HK PLUS
Ze sprzęgłem hydraulicznym

Belka rozdzielacza 3 HK PLUS
Ze sprzęgłem hydraulicznym

Numer	zamów. 90-1195 90-1196

Zakres dostawy

Belka	rozdzielacza	z	izolacją	i	zamocowaniem	naściennym

Krótki opis

•	 Do	zabudowy	Grup	obiegów	grzewczych	HSU	PLUS	i	HSM	PLUS
•	 Belka	 rozdzielacza	 ze	 sprzęgłem	 hydraulicznym	 dla	 układów	 bez	 zbiornika	 buforowego.	 Proste	 zastosowanie	 dla	 hydraulicznie	 stabilnych	

systemów	z	do	trzech	obiegów	grzewczych.

Dane techniczne

Belka rozdzielacza 2 HK Plus
Ze sprzęgłem hydraulicznym

Belka rozdzielacza 3 HK Plus
Ze sprzęgłem hydraulicznym

Wymiary	(wys.	x	szer.	x	glęb.)	[mm] 195	x	550	x	170 195	x	800	x	170

Wymiar	osiowy	zasil./powrót	[mm] 125 125

Odstęp	-	ściana	do	środka	rury	[mm] 160 160

Przyłącze	-	strona	kotła 1	½“	GZ	uszczel.	pł. 1	½“	GZ	uszczel.	pł.

Przyłącze	-	strona	obiegu	grzewczego Przeciwnakrętka	1½“	GW	uszczel.	pł. Przeciwnakrętka	1½“	GW	uszczel.	pł.

Temperatura	robocza,	max.	[°C] 110 110

Ciśnienie,	max.	[bar] 4 4

HySk_NT(SWAqII)TwAHWMk_v1_0

Osprzęt

Grupy obiegu grzewczego
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Belka rozdzielacza 2 HK PLUS Belka rozdzielacza 3 HK PLUS

Numer	zamów. 90-1197 90-1198

Belka rozdzielacza dla 2 lub 3 grup obiegów grzewczych

Krótki opis

Belka	rozdzielacza	dla	2	do	3	Grup	obiegów	grzewczych	dla	układów	ze	zbiornikiem	buforowym	
np.	AquaExpresso	III

Cechy charakterystyczne

Belka	rozdzielacza	z	izolacją	z	twardej	piany	PU

Zakres dostawy

Belka	rozdzielacza	z	izolacją	i	zamocowaniem	naściennym

Osprzęt

Dane techniczne

Belka rozdzielacza 2 HK Plus
Ze sprzęgłem hydraulicznym

Belka rozdzielacza 3 HK Plus
Ze sprzęgłem hydraulicznym

Wymiary	(wys.	x	szer.	x	glęb.)	[mm] 170	x	550	x	152 170	x	800	x	152

Wymiar	osiowy	zasil./powrót	[mm] 125 125

Odstęp	-	ściana	do	środka	rury	[mm] 160 160

Przyłącze	-	strona	kotła 1	½“	GZ	uszczel.	pł. 1	½“	GZ	uszczel.	pł.

Przyłącze	-	strona	obiegu	grzewczego Przeciwnakrętka	1½“	GW	uszczel.	pł. Przeciwnakrętka	1½“	GW	uszczel.	pł.

Temperatura	robocza,	max.	[°C] 110 110

Ciśnienie,	max.	[bar] 4 4

Grupy obiegu grzewczego
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Sprzęgło hydrauliczne 60/50 LS, 3 m³/h

•	 Optymalne	rozsprzęglenie	hydrauliczne	obiegów	pierwotnych	i	wtórnych
•	 Brak	problemów	hydraulicznych	z	wieloma	obiegami	grzewczymi
•	 Wysoka	stabilność	całego	systemu	grzewczego
•	 Pionowe	sprzęgło	hydrauliczne

Monofixx (poziome sprzęgło hydrauliczne)  80 x 80, 3,0 m³/h

•	 Optymalne	rozsprzęglenie	hydrauliczne	obiegów	pierwotnych	i	wtórnych
•	 Brak	problemów	hydraulicznych	z	wieloma	obiegami	grzewczymi
•	 Wysoka	stabilność	całego	systemu	grzewczego
•	 Poziome	 sprzęgło	 hydrauliczne	 przystosowane	 do	 montażu	 na	 belce	 rozdzielczej	 lub	 na	

grupach	obiegu	grzewczego

Pozostały osprzęt

•	 3-drogowe	zawory	przełączające
•	 3-drogowe	zawory	mieszające	z	napędem
•	 Regulatory	przepływu

Sprzęgło hydrauliczne 80/60 LS, 4,5 m³/h

•	 Optymalne	rozsprzęglenie	hydrauliczne	obiegów	pierwotnych	i	wtórnych
•	 Brak	problemów	hydraulicznych	z	wieloma	obiegami	grzewczymi
•	 Wysoka	stabilność	całego	systemu	grzewczego
•	 Pionowe	sprzęgło	hydrauliczne

Sprzęgło hydrauliczne 120/80 LS, 8 m³/h

•	 Optymalne	rozsprzęglenie	hydrauliczne	obiegów	pierwotnych	i	wtórnych
•	 Brak	problemów	hydraulicznych	z	wieloma	obiegami	grzewczymi
•	 Wysoka	stabilność	całego	systemu	grzewczego
•	 Pionowe	sprzęgło	hydrauliczne

Sprzęgła hydrauliczne
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Poziome sprzęgło hydrauliczne - Monofixx 80 x 80, 3,0 m³/h

Krótki opis

•	 Poziome	sprzęgło	hydrauliczne	pasuje	do	zabudowy	na	belce	rozdzielacza	oraz	grupie	obiegu	
grzewczego	HSU	PLUS	lub	HSM	PLUS

•	 Optymalne	rozsprzęglenie	hydrauliczne	obiegów	pierwotnych	i	wtórnych
•	 Zniwelowanie	problemów	hydraulicznych	przy	wielu	obiegach	grzewczych
•	 Wysoka	stabilność	całego	układu	grzewczego

Cechy charakterystyczne

•	 Profil	kwadratowy	80	x	80,	długość	210	mm	(Przepływ	do	3,0	m³/h)
•	 4	przyłącza	G	1	½“,	1	mufa	½“,	(korki	nie	objęte	zakresem	dostawy)
•	 U	dołu	króciec	gwintowany	dla	płaskiego	uszczelnienia,	u	góry	z	przeciwnakrętką	dla	przyjęcia	grupy	obiegu	grzewczego	lub	belki	rozdzielacza	

(wymiar	osiowy	125	mm)
•	 Zakres	zastosowania:	max.	4	bar,	max.	110	°C
•	 Fabrycznie	sprawdzona	szczelność	ciśnieniowa	i	zagruntowanie	antykorozyjne
•	 Gotowa	izolacja	wg.	EnEV	(40	mm	EPP,	czarna)
•	 Zamocowanie	naścienne	H
•	 Odstęp	od	ściany	do	środka	rury	123	mm

Numer	zamów. 90-1138

Zakres dostawy

1	x	Sprzęgło	hydrauliczne	• Izolacja	zestaw	przyłącza	kotła	• 1	Zestaw	uszczelnień	1	1/2“	• 1	Zamocowanie	naścienne

Wskazówka

Korek	½“	wymagany	jest	na	miejscu	montażu.

Wymiary / Dane mocy
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Poziome sprzęgło hydrauliczne - Monofixx 80 x 80, 3,0 m³/h

MonoFixx 80/80 [3,0 m3/h]

Moc	
[kW]

Delta-T
[K]

Przepływ
[m3/h]

81 20 3,5

61 15 3,5

41 10 3,5

Sprzęgła hydrauliczne
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Sprzęgło hydrauliczne 60/50 LS, 3 m³/h

Krótki opis

•	 Pionowe	sprzęgło	hydrauliczne
•	 Optymalne	rozsprzęglenie	hydrauliczne	obiegów	pierwotnych	i	wtórnych
•	 Zniwelowanie	problemów	hydraulicznych	przy	wielu	obiegach	grzewczych
•	 Wysoka	stabilność	całego	systemu	grzewczego
•	 Fabrycznie	sprawdzona	szczelność	ciśnieniowa	i	zagruntowany	antykorozyjne
•	 Gotowa	izolacja	zgodnie	z	EnEV	(30	mm	EPP,	czarny)
•	 Uchwyt	ścienny	H

Numer	zamów. 90-1135

Zakres dostawy

1	x	Sprzęgło	hydrauliczne	• Izolacja	zestaw	przyłącza	kotła	• 1	Zamocowanie	naścienne

Osprzęt

Zestaw odpowietrzenie/odwodnienie dla sprzęgła hydraulicznego

Zakres dostawy: Zawór	napełniająco-spustowy	1/2“	• Korek	zaślepka	1/2“	• Korek	odpowietrzający	1/2“

Numer	zamów. 90-1139

Wskazówka: Nadaje	się	dla	sprzęgła	hydraulicznego	60/50,	80/60	i	120/80
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Sprzęgło hydrauliczne 60/50 LS, 3 m³/h

Wymiary / Dane mocy

Sprzęgło 60/50 [3,0 m3/h]

Moc	
[kW]

Delta-T
[K]

Przepływ
[m3/h]

70 20 3,0

52 15 3,0

35 10 3,0

•	 Profil	kwadratowy	60x50,	wysokość	450	mm	(Przepływ	do	3,0	m³/h)
•	 4	przyłącza	1“-	GW	i	3	mufy	½“	dla	odpowietrzenia,	czujnika	temp.		i	odwodnienia
•	 Zakres	zastosowania:	max.	4	bar,	max.	110	°C

Cechy charakterystyczne

Sprzęgła hydrauliczne
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Cechy charakterystyczne

•	 Profil	kwadratowy	80x60,	wysokość	450	mm	(Przepływ	do	4,5	m³/h)
•	 4	przyłącza	1	1/4“-	GW	i	3	mufy	½“	dla	odpowietrzenia,	czujnika	temp.		i	odwodnienia
•	 Zakres	zastosowania:	max.	4	bar,	max.	110	°C

Sprzęgło hydrauliczne 80/60 LS, 4,5 m³/h

Sprzęgło hydrauliczne 80/60 LS, 4,5 m³/h

Numer	zamów. 90-1136

Zakres dostawy

11	x	Sprzęgło	hydrauliczne	• Izolacja	zestaw	przyłącza	kotła	• 1	Zamocowanie	naścienne
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Krótki opis

•	 Pionowe	sprzęgło	hydrauliczne
•	 Optymalne	rozsprzęglenie	hydrauliczne	obiegów	pierwotnych	i	wtórnych
•	 Zniwelowanie	problemów	hydraulicznych	przy	wielu	obiegach	grzewczych
•	 Wysoka	stabilność	całego	systemu	grzewczego
•	 Fabrycznie	sprawdzona	szczelność	ciśnieniowa	i	zagruntowany	antykorozyjne
•	 Gotowa	izolacja	zgodnie	z	EnEV	(30	mm	EPP,	czarny)
•	 Uchwyt	ścienny	H

Wymiary / Dane mocy

Sprzęgło 80/60 [4,5 m3/h]

Moc	
[kW]

Delta-T
[K]

Przepływ
[m3/h]

105 20 4,5

79 15 4,5

52 10 4,5

Osprzęt

Zestaw odpowietrzenie/odwodnienie dla sprzęgła hydraulicznego

Zakres dostawy: Zawór	napełniająco-spustowy	1/2“	• Korek	zaślepka	1/2“	• Korek	odpowietrzający	1/2“

Numer	zamów. 90-1139

Wskazówka: Nadaje	się	dla	sprzęgła	hydraulicznego	60/50,	80/60	i	120/80

Sprzęgła hydrauliczne
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Sprzęgło hydrauliczne 120/80 LS, 8 m³/h

Sprzęgło hydrauliczne 120/80 LS, 8 m³/h

Krótki opis

•	 Pionowe	sprzęgło	hydrauliczne
•	 Optymalne	rozsprzęglenie	hydrauliczne	obiegów	pierwotnych	i	wtórnych
•	 Zniwelowanie	problemów	hydraulicznych	przy	wielu	obiegach	grzewczych
•	 Wysoka	stabilność	całego	systemu	grzewczego
•	 Fabrycznie	sprawdzona	szczelność	ciśnieniowa	i	zagruntowany	antykorozyjne
•	 Gotowa	izolacja	zgodnie	z	EnEV	(30	mm	EPP,	czarny)
•	 Uchwyt	ścienny	H

Numer	zamów. 90-1137

Zakres dostawy

1	x	Sprzęgło	hydrauliczne	• Izolacja	zestaw	przyłącza	kotła	• 1	Zamocowanie	naścienne

Osprzęt

Zestaw odpowietrzenie/odwodnienie dla sprzęgła hydraulicznego

Zakres dostawy: Zawór	napełniająco-spustowy	1/2“	• Korek	zaślepka	1/2“	• Korek	odpowietrzający	1/2“

Numer	zamów. 90-1139

Wskazówka: Nadaje	się	dla	sprzęgła	hydraulicznego	60/50,	80/60	i	120/80

Wymiary / Dane mocy

Sprzęgło 120/80 [8 m3/h]

Moc	
[kW]

Delta-T
[K]

Przepływ
[m3/h]

186 20 8,0

140 15 8,0

93 10 8,0

•	 Profil	kwadratowy	120x80,	wysokość	450	mm	(Przepływ	do	8,0	m³/h)
•	 4	przyłącza	2“-	GW	i	3	mufy	½“	dla	odpowietrzenia,	czujnika	temp.		i	odwodnienia
•	 Zakres	zastosowania:	max.	4	bar,	max.	110	°C

Cechy charakterystyczne

Sprzęgła hydrauliczne
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Pozostały osprzęt

Osprzęt

3-drogowy zawór przełączający

G 3/4“

Numer	zamów. 90-3102

Długość	kabla	[m] 1,5

Przyłącza ¾“	GZ

Ciśnienie,	max.	[bar] 10

Różnica	ciśnienia,	max	[bar] 0,4

Temp.	robocza,	max.	[°C] 110

Napięcie	sieciowe	[V/Hz] 230	/	50

Pobór	mocy	[W] 4

KVS	-	zawór	nastawczy 7

Wymiary

 

93 

L = 94  
B = 68  

90
 

13
1 

Pozostały osprzęt



347

O
sp

rz
ęt

 s
ys

te
m

u

KATALOG 2023 / V1.0 / 01/2023

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Dettenhausen. Zmiany techniczne zastrzeżone.

3-drogowy zawór przełączający

R 1“

Numer	zamów. 90-3100

Długość	kabla	[m] 1

Przyłącza 1“	GW

Wymiar	C	[mm] 94

Wymiar	D	[mm] 124

Ciśnienie,	max.	bar] 6

Temp.	robocza,	max.	[°C] 95

Napięcie	sieciowe	[V/Hz] 230	/	50

Pobór	mocy	[W] 6

KVS	-	zawór	nastawczy	[m³/h] 8,2

Wymiary

Pozostały oszprzęt

Pozostały osprzęt
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Mieszacz 3-drogowy z silnikiem nastawczym

R ½“ R ¾“ R 1“ R 5/4“

Numer	zamów. 90-5002 90-5001 90-5101 90-5201

Długość	kabla	[m] 4 4 4 4

Przyłącza ¾“ ½“ 1“ 5/4“

Wymiar	A	[mm] 36 36 41 47

Wymiar	B	[mm] 72 72 82 94

Wymiar	C	[mm] 32 32 34 37

Wymiar	D	[mm] 50 50 52 55

Ciśnienie	robocze,	max.	[bar] 10 10 10 10

Różnica	ciśnienia,	max	[bar] 2 2 2 2

Kąt	nastawienia	[°] 90 90 90 90

Moment	obrotowy,	max.	[Nm] 6 6 6 6

Temp.	robocza,	max.	[°C] 110 110 110 110

Napięcie	sieciowe	[V/Hz] 230	/	50 230	/	50 230	/	50 230	/	50

Pobór	mocy	[W} 5 5 5 5

KVS	-	zawór	nastawczy	[m³/h] 2,5 4 6,3 16

Wymiary

Mieszacz 3-drogowy

A

B

D

C

Diagram

Diagram mieszacza
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Przepływ [%]

Pozostały osprzęt

Pozostały osprzęt
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Automatyczny mieszalnik Solar ESBE VTS522

Mieszalnik	 VTS522	 zastosowany	 zostaje	 w	 centralnym	 miejscu	 przygotowania	 ciepłej	 wody	 tuż	 przy	 zbiorniku,	
zapewniając	stałe	temperatury	c.w.u.	oraz	bezpieczeństwo	przed	poparzeniem	• Specjalnie	dla	termicznych	systemów	
solar	o	wysokich	temperaturach	ciepłej	wody	• Bezstopniowa	nastawa	pomiędzy	45	-	65	°C
Zakres dostawy: Automatyczny	mieszalnik	Solar	ESBE	VTS522	• 2	x	Zawory	zwrotne	do	włożenia	w	przyłączu	zimnej	i	
ciepłej	wody	• 3	x	Śrubunki	z	gwintem	G	¾“

Numer	zamów. 90-2939

Przyłącza 1“	GZ

Zakres	nastaw	[°C] 45	-	65	°C

Ciśnienie	robocze,	max.	[bar] 10

Temp.	robocza,	max.	[°C] 110

Wymiar	A	[mm] 84

Wymiar	B	[mm] 62

Wymiar	C	[mm] 60

B
C

A

Regulator przepływu

Zakres dostawy: Regulator	przepływu	ze	śrubunkami

4-15 8-30

Numer	zamów. 90-2000 90-2100

Przyłącza ¾“	GZ ¾“	GZ

Zakres	nastawy	[l/min] 4-15 8-30

Ciśnienie	robocze,	max.	[bar] 10 10

Temp.	robocza,	max.	[°C] 100 100

Wskazówka

Regulator	przepływu	musi	być	zaizolowany	zgodnie	z	EnEV!	Łupiny	izolacyjne	nie	są	dostarczane!

Wymiary

G
 1

"

104
śrubunki

1“       3/4“GZ

Pozostały oszprzęt

Pozostały osprzęt
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Regulator przepływu z wziernikiem w obejściu

Pomiar	przepływu	następuje	na	obejściu	• Po	dokonaniu	pomiaru	obejście	może	być	odcięte,	 aby	nie	następowało	
odkładanie	się	zanieczyszczeń	na	wzierniku

6-20 l/min 10-40 l/min 20-70 l/min 30-120 l/min

Numer	zamów. 90-2448 90-2450 90-2400 90-2500

Przyłącza 1“	GW 1“	GW 1	¼“	GW 1	½“	GW

Zakres	nastawy	[l/min] 6-20 10-40 20-70 30-120

Wymiar	A	[mm] 152 152 161 173

Wymiar	B	[mm] 47 47 56 64

Wymiar	C	[mm] 58 58 65 79

Wymiar	D	[mm] 82 82 84 90

KVS	-	zawór	nastawczy	[m³/h] 5,1 8,1 17 30

Wymiary

8 7 6 5 
4 

3 
2 

l/m
in

D
C

B
A

B2 Rp

A 
B1 

G
 

C SW
C 

D

Dobór

Tabela doboru regulatora przepływu

Łupina izolacyjna dla regulatora przepływu z obejściem

Łupina	izolacyjna	dla	regulatora	przepływu	z	wziernikiem	na	obejściu,	izolacja	zgodna	z	EnEV
6-20 l/min
10-40 l/min

20-70 l/min 30-120 l/min

Numer	zamów. 90-2449 90-2402 90-2502

Nominalna moc cieplna obiegu grzewczego Różnica temp. = 10 K  
np.	ogrzewanie	ścienne	/	podłogowe

Różnica temp. = 20 K  
np.	grzejniki	lub	przypodłogowa	listwa	grzejna

1-2	kW 1-4	l/min -

2-4	kW	 2-8	l/min	 1-4	l/min

4-9	kW 4-15	l/min 2-8	l/min

9-18	kW	 8-30	l/min 4-15	l/min

18-36	kW	 20-70	l/min 8-30	l/min

36-56	kW	 30-110	l/min 20-70	l/min

Pozostały osprzęt

Pozostały osprzęt
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Załącznik
Warunki gwarancji i rękojmi

Okres gwarancyjny i rękojmia

Na podstawie naszych ogólnych warunków współpracy oraz danych zawartych 
we wskazówkach technicznych danego produktu, udzielamy następujących 
okresów gwarancji:

a) Uszkodzenia mrozem AquaSystemu   20 lat
(przy zachowaniu przeglądów serwisowych i przestrzegania 
warunków wymaganych dla pracy AquaSystemu) 

b) Rozszczelnienie szkła rur kolektora wakum-rurowego   10 lat 
 (nie spowodowane działaniem zewnętrznym) 

c) Wymiennik ciepła kotła PMI, PMA, Modula NT, ModuVario NT, 
Modula III, PMA maxi i ModuGas  10 lat

d) Gazowe kotły kondensacyjne, AquaSystemy i zbiorniki   1 rok 
 (Możliwe jest przedłużenie gwarancji, każdorazowo o jeden rok,
 maksymalnie przez następne 4 lata (w sumie 5 lat gwarancji),
 przy zapewnieniu corocznego serwisowania poprzez autoryzowany
 serwis z dokonaniem wpisu do protokołu serwisowego.) 

e) Wszystkie pozostałe produkty  5 lat

Dla części zużywających się naturalnie i części zamiennych obowiązują 
następujące wyjątki:

Części zużywających się naturalnie: 

 Systemy solar 
  Płyn obiegu kolektora (Tyfocor LS)  2 lata

 Gazowe kotły kondensacyjne 
  Elektrody zapłonowe  1 rok
  Uszczelnienia pokrywy rewizyjnej  1 rok
  Otwarcia pomiarowe / Pokrywy rewizyjne  1 rok

 Zbiorniki 
  Anody magnezowe/prądowe  1 rok
  Czujniki  2 lata
  Uszczelnienia  2 lata

Części zamienne: 

 (Gdy nie są wymienione w ramach gwarancji lub rękojmi;  
 przy częściach zużywających się naturalnie obowiązują
 powyżej podane czasy gwarancji)  2 lata

Uruchomienie, zakres czynności uruchomienia

Uruchomienie obejmuje tylko komponenty systemu, które należą do 
programu Paradigma.

Zakres czynności do wykonania przez firmę instalacyjną przed 
uruchomieniem:

•	 Instalacja musi być połączona hydraulicznie zgodnie z wskazówkami 
technicznymi producenta, przepisami dotyczącymi instalacji grzewczych i 
sanitarnych oraz przepisami prawa budowlanego

•	 Wykonane musi być podłączenie elektryczne automatyki, pomp, 
zaworów mieszających zgodnie z dokumentacją techniczną producenta i 
obowiązującymi przepisami

•	 Wykonana próba szczelności instalacji
•	 Instalacja grzewcza musi być napełniona i odpowietrzona
•	 Przeprowadzone nastawy ciśnienia w naczyniach przeponowych

Zakres czynności wchodzących w uruchomienie przedstawiono 
poniżej:

Gazowe kotły kondensacyjne

•	 Kontrola podłączeń hydraulicznych i elektrycznych
•	 Wykonanie analizy spalin
•	 Kontrola nastaw
•	 Sprawdzenie poprawności działania
•	 Objaśnienie użytkownikowi czynności związanych z obsługą, nastawami  

i konserwacją urządzenia
•	 Wypisanie protokołu uruchomienia oraz kart gwarancyjnych

Automatyka

•	 Kontrola podłączeń elektrycznych czujników, pomp, zaworów itp.
•	 Kontrola pozycji zamocowania czujników
•	 Kontrola nastaw na modułach MES, zdalnych sterowaniach i regulacji
•	 Sprawdzenie poprawności działania automatyki
•	 Objaśnienie użytkownikowi czynności związanych z obsługą, nastawami i 

konserwacją urządzenia
•	 Wypisanie protokołu uruchomienia oraz kart gwarancyjnych

System solar

Uwaga: Za jakość wody w systemach solar Aqua (woda w obiegu kolektora) 
odpowiada przy pierwszym uruchomieniu firma instalująca a przy dalszej 
eksploatacji użytkownik systemu.

•	 Kontrola poprawności wykonania instalacji
•	 Kontrola nastaw przepływu po stronie instalacji solar
•	 Kontrola płynu niezamarzającego obiegu kolektora Tyfocor LS (w układach 

z płynem)
•	 Przepłukanie, napełnienie i odpowietrzenie systemu solar
•	 Sprawdzenie poprawności działania
•	 Objaśnienie użytkownikowi czynności związanych z obsługą, nastawami i 

konserwacją urządzenia
•	 Wypisanie protokołu uruchomienia oraz kart gwarancyjnych

Duży system solar

Uwaga: Za jakość wody w systemach solar Aqua (woda w obiegu kolektora) 
odpowiada przy pierwszym uruchomieniu firma instalująca a przy dalszej 
eksploatacji użytkownik systemu.

•	 Kontrola połączeń hydraulicznych (na podstawie sporządzonego przez 
firmę Paradigma schematu)

•	 Kontrola płynu niezamarzającego obiegu kolektora Tyfocor LS (w układach 
z płynem)

•	 Pomoc przy przepłukaniu, napełnieniu i odpowietrzeniu systemu solar
•	 Kontrola wszystkich strumieni przepływu – solar, zbiorników i obiegów 

kotła
•	 Sprawdzenie poprawności działania
•	 Objaśnienie użytkownikowi czynności związanych z obsługą, nastawami 

i konserwacją urządzenia
•	 Wypisanie protokołu uruchomienia oraz kart gwarancyjnych
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Załącznik
Notatki
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