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1. Informacje ogólne 
 
Proszę o uważne przeczytanie tej instrukcji. Za szkody 
wynikłe z nie przestrzegania tej instrukcji nie ponosimy 
odpowiedzialności i nie przyjmujemy uwag reklamacyjnych 
oraz gwarancyjnych. Nie fachowo przeprowadzane prace 
mogą doprowadzić do kalectwa i szkód materialnych. 

Ustawienie, zabudowa i pierwsze uruchomienie musi być 
przeprowadzone poprzez dopuszczoną firmę, która 
przejmuje odpowiedzialność za rzeczowe wykonawstwo, 
instalację i uruchomienie. 

 
2. Odpowiedzialność za wady 
 
Przy fachowej zabudowie poprzez autoryzowaną firmę i 
fachowej obsłudze oraz na podstawie naszych ogólnych 
warunków współpracy, udzielamy na opisany tutaj produkt 
(za wyjątkiem części naturalnie zużywających się np. 
uszczelnienia itp.) wymaganej zgodnie z prawem 
gwarancji. Czas gwarancji, który jest zdecydowanie dłuższy 
od czasu wamaganego prawem, proszę odczytać z 
cennika obowiązującego w dniu zakupu urządzenia. 
 
 
 
Producent nie przejmuje gwarancji za szkody 
spowodowane: 
• Korozją zbiornika oraz wymienników ciepła, wynikłą z 

zastosowania rur i powierzchni grzewczych 
umożliwiających dyfuzję tlenu di układu grzewczego. 

• Zaszlamowaniem wymienników ciepła 
• Przekroczeniem maksymalnej temperatury zbiornika 

wynoszącej 90 °C. W każdym układzie ze zbiornikiem 
OPTIMA musi być zastosowane skuteczne ograniczenie 
temp. kotła do 90 °C. Maksymalna temperatura zbiornika 
ogrzanego poprzez  systemem solar musi być 
ograniczona do 90 °C (patrz poniżej). 

• Stosowaniem w obiegu grzewczym inhibitorów i/lub 
innych środków chemicznych. Nie są one dozwolone! 

• Implozją (podciśnieniem) przy opróżnianiu zbiornika. 
Przy opróżnianiu zbiornika należy wybudować 
odpowietrznik. 

• Zamarznięciem. Jeżeli zbiornik w dłuższym okresie 
czasu wyłączony jest z eksploatacji, to przy zagrożeniu 
zamarzaniem należy opróżnić wymienniki ciepła. 

• Zakamienieniem. Zakamienienie wymiennika nie jest 
objęte gwarancją. W trakcie montażu instalacji wody 
pitnej do wymiennika należy zabudować zawory 
umożliwiające jego przepłukanie. 

 
Czas zużycia części naturalnie zużywających się 
Zużycie części naturalnie zużywających się nie jest 
traktowane jako wada. Uszkodzenia urządzenia wynikłe z 
pośredniego oddziaływania nie wymienionych w 
odpowiednim czasie części naturalnie zużywających się nie 
uprawniają do wymagań gwarancyjnych. 
Wymagania inwestora dotyczące części naturalnie 
zużywających się wygasają po upływie okresu ich 
naturalnego zużycia, lecz nie później niż po dwóch latach. 
Częściami naturalnie zużywającymi się w zbiorniku 
OPTIMA są: 
Wszystkie drobne części dostarczane w opakowaniu wraz 
ze zbiornikiem, rura zimnej wody (OPTIMA 500, 800) oraz 
termiczny zawór przełączający w zbiorniku.  

 
3. Jakość wody 
 
Zbiorniki OPTIMA POWER ISOPLUS mogą być 
zainstalowane tylko tam gdzie właściwości wody pitnej 
dopuszczają stosowanie miedzi, to znaczy, że  wartość pH 
leży pomiędzy 6,5...9,5, woda jest odkwaszana 

a zasadowość KB.2  wynosi ≤ 1,0 Moll/m³. 
Może wystąpić korozja stalowej rury ocynkowanej, jeżeli 
stalowa rura ocynkowana zastosowana jest pomiędzy 
zbiornikiem a punktem poboru.  

 
4. Opis urządzenia 
 
Zbiorniki buforowe z zintegrowanym przepływowym 
podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej, obok 
zastosowania w  konwencjonalnych systemach ogrzewań 
gazowach czy olejowych, nadają sią szczególnie w 
systemach z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii 
(np. słońce) lub przy spalaniu drewna, ponieważ 
zmagazynowana energia wykorzystywana jest 
jednocześnie do przygotowania c.w.u. i ogrzewania. 
Zbiorniki OPTIMA POWER ISOPLUS są pionowo stojącymi 
zbiornikami zbudowanymi ze stali ST 37-2 posiadającj 
świadectwo jakości (wg. DIN 17100). Zbiorniki 
przeznaczone są (zgodnie z DIN 4753) do magazynowania 
wody układu grzewczego o temperaturze do 90°C i 
ciśnieniu 3 bar (wg. DIN 4751). Dopuszczalne ciśnienie 
robocze po stronie c.w.u. wynosi 8 bar. Posiadają one 
dwupołówkową superizolację o grubości 120...150 mm, 
złożoną z EPS, szczeliny powietrznej i warstwy refleksyjnej 
podczerwieni.  

Syfonowe podłączenia minimalizują straty poprzez 
orurowanie. Czujniki TWO, TPO, TPU,TPV i TWU 
dostarczane są wraz z regulacją. Tulejki czujników 
zakończone są w kanale kablowym. Specjalna, 
ukierunkowująca przepływ obudowa wymiennika solar-
Low-flow, umożliwia przy ładowaniu zbiornika efektywne 
magazynowanie i szybką dyspozycyjność ciepła solar. 
Specjalna (ukierunkowująca przepływ) obudowa 
wymiennika ciepłej wody użytkowej zapewnia efektywne, 
warstwowe rozładowanie zbiornika przez co mamy bez 
porównania większe wykorzystanie ciepła zbiornika w 
procesie przygotowania c.w.u. niż bez tej obudowy. 
Regulator ilości przepływu ogranicza maksymalny przepływ 
wymienika ciepła. Termiczny zawór przełączający, 
przełącza zasilanie kotła od ok. 63 °C całkiem do góry a 
poniżej 53 °C wyłącznie do buforu ogrzewania. 

Informacje ogólne / Odpowiedzialność za wady / Jakość wody / Opis urządzenia 
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5. Opis funkcjonowania 
 
5.1. Przygotowanie ciepłej wody 
Przygotowanie c.w.u. odbywa się za pomocą wymiennika 
ciepła umieszczonego w specjalnej obudowie plastikowej. 
Obudowa ta zapewnia (przy poborze c.w.u.) ładowanie 
schłodzonej wody zbiornika w jego dolnej części, 
umożliwiając jednocześnie warstwowy dopływ do 
wymiennika gorącej wody zbiornika aż do jego całkowitego 
rozładowania. Ponieważ wymiennik c.w.u. jest 
wymiennikiem przeciwprądowym, możemy schłodzić wodę 
w zbiorniku daleko poniżej temperatury czerpania c.w.u. 
Zapewnia to znaczne zwiększenie  możliwości 
magazynowania energii w porównaniu z normalnym 
zbiornikiem buforowym oraz zdecydowanie poprawia 
stopień sprawności układu grzewczego i solar. 
 
 
5.2. Ładowanie solar 
Przewaga techniki Low-flow uwidacznia się szczególnie w 
połączeniu z techniką kolektora rurowego CPC. 
Uzyskane ciepło jest do dyspozycji już po krótkim czasie 
świecenia słońca, przez co uzyskujemy zdecydowanie 
wyższy roczny stopień sprawności w porównaniu z 
konwencjonalymi systemami solar. Również ciecz w 
kolektorze i wymienniku zbiornika płynie o wiele wolniej 
(Low-flow) niż w konwencjonalnych systemach, 
umożliwiając szybką realizację zadanej temperatury 
zbiornika. Dzięki zastosowaniu małych średnic rur 
osiągnięto zminimalizowanie strat ciepła oraz znaczne 
skrócenie czasu montażu instalacji. 

Ładowanie zbiornika energią kolektora odbywa się za 
pomocą wymiennika solar ulokowanego w dolnej części 
zbiornika. Wymiennik ten znajduje się w specjalnej 
obudowie plastikowej zapewniającej ukierunkowanie 
przepływów, zapewniając przepływ ogrzanej słońcem wody 
do górnej części zbiornika i warstwowe ładowanie od góry 
w dół aż do ogrzania całej jego objętości. Ciepło slońca jest 
prawie natychmiast do dyspozycji. Wymiennik solar jest 
wymiennikiem przeciwprądowym i schładza płyn solar 
bardzo nisko, podnosząc dodatkowo sprawność systemu 
solar. W połowie wysokości  obudowy (ukierunkowującej 
przepływ) znajduje się zawór kulowy umożliwiający wypływ 
wody, która nie osiągnęła temp. górnej części zbiornika. 
Zawór ten jest wolno pływającą (bez sprężyny) kulą , która 
nie zużywając się mechanicznie pracuje bezawaryjnie, bez 
zawieszania się. Zastosowanie tego rozwiązania zapewnia 
pracę systemu solar nawet przy małym nasłonecznieniu lub 
minimalnym promieniowaniu dyfuzyjnym. 

 
 

 

 

Rys. 01

Funkcjonowanie 

Rys. 02 
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5.3. Przyłączenie kotła 
Zastosowano bezpośrednie podłączenie kotła i układu 
grzewczego. Grupa przyłączeniowa zbiornika umożliwia 
podłączenie kotła o moc ok. 80 kW. Bezpośrednie 
podłączenie do zbiornika buforowego zapewnia nastawę 
dużego ∆T poprzez przepływ pompy kotła (temp. zasilania 
– temp. powrotu). Duże ∆T z odpowiednio niską temp. 
powrotu jest przy zastosowaniu techniki kondensacyjnej 
szczególnie pożądane. Zapewnia to w każdym czasie 
warstwowe ładowanie i rozładowanie zbiornika. 
Zastosowanie modulujących kotłów kondensacyjnych 
Paradigma gwarantuje stałe utrzymywanie temperatur 
ładowania, przy czym w części buforowej dla ogrzewania 
utrzymywane są niższe temperatury niż w wyżej leżącej 
części zbiornika dla potrzeb przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. 

5.4. Przyłączenie ogrzewania 
Część zbiornika służy jako bufor wyrównawczy pomiędzy 
mocą kotła a mocą układu grzewczego. Nadwyżka mocy 
kotła, w stosunku do chwilowego zapotrzebowania mocy 
układu grzewczego magazynowana jest w części buforowej 
zbiornika. Przy czym przepływ obiegu kotła leży 
powyżej sumy przepływów wszystkich obiegów układu 
grzewczego. Po wyłączeniu się pompy kotła następuje 
rozładowanie buforu poprzez pompy obiegów grzewczych. 

Funkcjonowanie 

Rys. 03: Schemat podłączenia OPTIMA POWER 
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6. Regulacja zbiornika 
 
System ten pracuje najlepiej w połączeniu ze specjalnie do 
tego celu opracowaną regulacją Paradigma system MES. 
Kompletna regulacja zbiornika OPTIMA POWER ISOPLUS 
zawiera moduł obiegu grzewczego i przygotowania c.w.u. 
UML, moduł buforowy (B)BU oraz moduł solar SOLAR. 
Przebieg funkji regulacyjnych przedstawia się następująco: 
 
6.1. Przygotowanie ciepłej wody 
Na regulacji lub zdalnym sterowaniu nastawiona zostaje 
żądana temperatura c.w.u.. Ponieważ przygotowanie 
ciepłej wody następuje na zasadzie przepływowej, 
temperatura w zbiorniku musi być o ok. 10 K 
wyższa. Temperatura ta obliczana jest poprzez regulację 
jako temp. powinna. Jeżeli temperatura zasilania kotła leży 
powyżej ok. 63 °C, wówczas termiczny zawór 
przełączający kieruje ładowanie do górnej części zbiornika 
(przygotowanie ciepłej wody). Poniżej 53 °C ładowana jest 
tylko część buforowa.Tak długo jak ta temperatura w 
obszarzenie ciepłej wody jest niższa niż temperatura kotła, 
to obszar ciepłej wody jest również ładowany, lecz już nie 
warstwowo od góry. Jeżeli temperatura czujnika TWO 
spadnie o więcej niż 5 K poniżej obliczonej przez regulację 
wartości jaka powinna być, kocioł otrzymuje zezwolenie na 
przygotowanie ciepłej wody.  
Kotły kondensacyjne gazowe Paradigma zapewniają w 
bardzo krótkim czasie osiągnięcie temperatury powinnej 
zasilania dla potrzeb przygotowania c.w.u.. Natychmiast po 
przełączeniu zaworu termostatycznego następuje 
warstwowe ładowanie zbiornika od góry w dół. Ładowanie 
zakończone zostaje czujnikiem TPO po osiągnięciu 
temperatury powinnej.  

6.2. Ogrzewanie pomieszczenia 
Przy ogrzewaniu pomieszczeń część buforowa zbiornika 
zapewnia wyrównanie obciążeń mocy kotła 
i obiegów grzewczych. Jeżeli temp. czujnika TPO (żądana 
temp. dla ogrzewania) leży poniżej zadanej różnicy 
przełączeń następuje uruchomienie kotła dla potrzeb 
ogrzewania. Po napełnieniu buforu, czujnik TPU wyłącza 
kocioł. Pompy obiegów grzewczych pracują nadal czerpiąc 
ciepło z części buforowej a po jej rozładowaniu następuje 
ponowne załączenie kotła za pomocą czujnika TPO. Bufor 
zapewnia również zdecydowane zmniejszenie taktowań 
kotła i co za tym idzie zmniejszenie emisji związków 
szkodliwych zawartych w spalinach. 
 
6.3. Ogrzewanie zbiornika systemem solar 
System solar ogrzewa pojemność zbiornika na podstawie 
porównań wartości czujnika TSA (wyjście z kolektora) oraz 
czujnika TWU (dolna część zbiornika). Regulacja 
Paradigma system MES dopasowuje obroty pompy solar 
odpowiednio do intensywności nasłonecznienia kolektora. 
 
6.4. Kocioł na drewno 
Powrót kotła 2 (KR2) przystosowany jest do podłączenia 
powrotu kotła na drewno lub powrotu ogrzewania 
niskotemperaturowego. Przy zastosowaniu regulacji 
system MES, czujniki kotła na drewno TZK i TPU ZK 
blokują pracę wszystkich pozostałych kotłów w czasie 
pracy kotła na drewno (dodatkowy moduł ZK). 

 
 
 
 
7. Dobór zbiornika 
 
Maksymalna moc kotła dla zbiornika OPTIMA POWER ISOPLUS  wynosi 80 kW. Przy mocy kotła powyżej 60 kW zaleca 
się wyjęcie wewnętrznej obudowy plastikowej z przyłączy zbiornika KV i KR. Dobór zbiornika przebiega w oparciu o jego 
osiągi i powierzchnię kolektora. 

Zalecana powierzchnia kolektora wynosi: 
OPTIMA POWER   500 ISOPLUS     6,0 ... 10,0 m2  kolektor płaski    5,8 ...   7,5 m2  kolektor CPC 
OPTIMA POWER   800 ISOPLUS     9,0 ... 15,0 m2  kolektor płaski   8,2 ... 10,5 m2  kolektor CPC 
OPTIMA POWER 1000 ISOPLUS   11,0 ... 20,0 m2  kolektor płaski 10,5 ... 14,0 m2  kolektor CPC 
OPTIMA POWER 2200 ISOPLUS   18,0 ... 28,0 m2  kolektor płaski 15,0 ... 24,0 m2  kolektor CPC   

Mniejsze powierzchnie kolektora nie gwarantują pełnego ładowania zbiornika. Dużo większe powierzchnie podnoszą w 
znacznym stopniu udział energii słonecznej w bilansie cieplnym (wspomaganie ogrzewania), jednakże powoduje to 
również nadmierne przestoje kolektora w okresie letnim (nadwyżka energii). 

 
Zalecany orientacyjny zakres stosowania zbiorników: 
OPTIMA POWER 500 dom jednorodzinny 
OPTIMA POWER 800 dom jedno- do trzyrodzinny  
OPTIMA POWER 1000 / 2200 maksymalnie dom do sześciorodzinny 
 
Przy doborze zbiornika należy koniecznie zwrócić uwagę na jego osiągi. Przy czym należy również zwrócić uwagę 
na dobór odpowiednich mocy kotła. 

Regulacja zbiornika / Dobór zbiornika 
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8. Wskazówki montażowe 
 
 8.1. Ciśnienia i temperatury przyłączeń 
Woda grzewcza (ogrzana kotłem,  
systemem solar, dodatkowym kotłem): 90°C, 3 bar  
Ciepła woda użytkowa: 90°C, 8 bar 
Wymiennik solar: 90°C, 8 bar 
 
 
8.2. Podłączenie zimnej wody 
Przyłącze zimnej wody powinno zgodnie z przepisami 
posiadać (patrtz rysunek 04): 
 
8.2.1. Zawór bezpieczeństwa (a) 
Stosowane mogą być jednynie dopuszczone i 
gwarantujące niezawodność sprężynowe zawory 
bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa musi być 
zabudowany bez odcięcia. Nie dopuszczalne jest 
stosowanie filtrów i zaworów odcinających na odcinku 
instalacji przed zaworem bezpieczeństwa. Spadek 
ciśnienia o 20% w stosunku do ciśnienia roboczego musi 
spowodować zamknięcie zaworu bezpieczeństwa. Zawór 
bezpieczeństwa należy zabudować w miejscu dobrze 
dostępnym, gwarantujący odpływ wody otwarcia bez 
narażenie na poparzenie osób znajdujących się w pobliżu 
zbiornika. Odpływ zaworu bezpieczeństwa musi być 
przynajmniej o jedną średnicę większy od jego 
doprowadzenia. Odpływ ułożony ze spadkiem, nie 
powinien zawierać więcej niż 2 kolana oraz nie powinien 
przekraczać długości 2 m. W szczególnych przypaddkach, 
gdzie zachodzi konieczność stosowania większej ilości 
kolan i większej długości odpływu należy zwiększyć 
średnicę odpływu o jeden wymiar. Nie dopuszczalne jest 
jednakże stosowanie więcej niż 3 kolan i dlugości odpływu 
powyżej 4m. Odpływ z syfonu do kanalizacji powinien 
posiadać średnicę przynajmniej dwukrotnie większą do 
średnicy dopływu zaworu bezpieczeństwa. W pobliżu 
zaworu bezpieczeństwa należy umieścić napis: „W czasie 
ogrzewania zbiornika, ze względów bezpieczeństwa, może 
nastąpić wypływ wody. Nie zamykać!”.  
 
8.2.2. Zawór zwrotny (b) 
Stosowanie zaworów zwrotnych wymagane jest ogólnymi 
przepisami dla instalacji wodno-sanitarnych. 
 
8.2.3. Reduktor ciśnienia (c) 
Należy zapewnić dopływ zimnej wody do zbiornika o 
ciśnieniu nie przekraczającym maksymalnie 
dopuszczalnego (8 bar). Jeżeli instalacja zimnej wody 
danego obiektu przekracza ciśnienie 8 bar, należy 
zabudować dopuszczony i niezawodny reduktor ciśnienia 
na dopływie zimnej wody do zbiornika. W przypadku 
zastosowania baterii mieszających należy zainstalować 
centralny reduktor ciśnienia zimnej wody. 

 
 
 
 
8.2.4. Odwodnienie (d) 
Należy zabudować na instalacji wodnej (przeważnie na 
dopływie zimnej wody) zawór umożliwiający jej 
odwodnienie bez potrzeby demontażu połączeń. 
 
8.2.5. Mieszalnik ciepłej wody (e) 
Zalecana jest zabudowa automatycznego mieszalnika. 
 
8.2.6. Cyrkulacja (f) 
W celu wyeliminowania cyrkulacji grawitacyjnej, należy 
zabudować zawór zwrotny na instalacji cyrkulacyjnej. 
 
8.2.7. Odkamienianie (g) 
Przy zwiększonej twardości wody należy zabudować 
połączenia (zawory) umożliwiające późniejsze 
mechaniczne odkamienianie lub zabudować urządzenie 
zmiękczające wodę. 
 
8.2.8. Ograniczenie temperatury kotła 
Wszystkie przyłączone kotły muszą posiadać skutecznie 
dzałające ograniczniki max. temperatury do 90°C. 

Montaż 

Rys. 04 
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8.2.9. Regulator strumienia przepływu (h) 
Znajduje się on w przyłączu zimnej wody. Należy go 
chronić przed zabrudzeniem oraz wyjmować przed 
przeprowadzeniem odkamieniania wymiennika. 
 

 
 

8.3. Cyrkulacja ciepłej wody 
Instalację powrotu cyrkulacji należy zamontować do 
podłączenia zimnej wody (patrz rysunek 04). 
Jak przy każdym zbiorniku, cyrkulacja ciepłej wody 
powoduje znaczne straty ciepła, ponieważ instalacja 
cyrkulacyjna działa podobnie jak grzejnik c.o. 
Dlatego instalacja cyrkulacyjna powinna być koniecznie 
zaopatrzona w regulację pompy cyrkulacyjnej, aby 
pracowała ona tylko wtedy gdy jest to konieczne. 
Można również polecić stosowanie dodatkowych 
włączników sterujących przy ważniejszych punktach 
poboru. 

 
 
 
 
9. Wskazówki do montażu 
 
• Należy stosować się do ogólnych przepisów 

instalacyjnych. 
• Zaleca się zabudowanie filtra szlamu. 
• Zmiornik może być zabudowany tylko przy współpracy z 

zamkniętymi układami grzewczymi.  
• Przy obiegach grzewczych z zastosowaniem materiałów 

nie zapewniających antydyfuzyjności tlenu, koniecznie 
stosować hydrauliczny rozdział systemów w celu 
zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem dyfuzji tlenu 
na układ grzewczy (warunek gwarancji).  

• Należy natychmiast usunąć najmniejsze zaistniałe 
nieszczelności. 

• Wprzypadku twardej wody lub częstego uzupełnianiania 
układu grzewczego, należy stosować do napełnienia 
wodę zmiękczoną aby uniknąć zakamienienia 
wymiennika kotła. 

• Ustawienie zbiornika przeprowadzić z zachowaniem 
dogodnego dostępu do jego wszystkich połączeń 
(wymogi rewizji zbiornika) oraz kanału kablowego. 

• Przy zabudowie zbiornika na poddaszu zaleca się 
wykonanie pod zbiornikiem wanny odpływowej. 

• Dostęp do otwarć rewizyjnych, odpowietrzników oraz 
termicznego zaworu przełączającego nie może być 
zabudowany orurowaniem.  

• Należy pozostawić odpowiednię ilość miejsca dla 
montażu i demontażu izolacji.  

• Dostarczane ze zbiornikiem 3 stopki plastikowe muszą 
być (za wyjątkiem OPTIMA 2200) koniecznie 
zastosowane. W przeciwnym przypadku izolacja nie 
pasuje! Muszą one zostać zamontowane w pierwszej  

 kolejności wraz z dolną izolacją, w tym celu:  
1. Wkręcić śruby M12 w dolny pierścień podstawy 

zbiornika. 
2. Zbiornik postawić i włożyć stopki plastikowe pod śruby 

M12. 
3. Stopki plastikowe ze śrubami ustawić tak, aby 

pomiędzy kantem pierścienia podstawy zbiornika a 
podłogą powstała przestrzeń przynajmniej 40 mm 
(Przy miękkim podłożu należy zastosować, pomiędzy 
podłożem a stopkami, podkładki drewniane lub 
metalowe.). 

4. Odrazu zamontować izolację „podłogową” i 
zamontować otaczający profil z miękkiej pianki. 

• Zamontować i ustawić łuki miedziane  do zasyfonowania 
podłączeń solar i zimnej wody (KW).  

• Wężyki-przedłużenia tulejek czujników (w dostawie 
zbiornika) ułatwiają montaż czujników. 

• Izolacja boczna powinna być kompletnie zamontowana 
przed wykonaniem orurowania lub przynajmniej luźno 
przyłożona. Późniejszy montaż izolacji jest również 
możliwy, jeżeli pozostawiono odpowiednio dużo miejsca. 

• Przed zamknięciem ostatniego segmentu listwy hakowej 
założyć pokrywę i pokrywę górną. 

• Po zamontowaniu czujników, przejścia kabli zatkać 
miękką pianką i kanał kablowy zamknąć. 

• Przy mocach > 60 kW zaleca się wyjęcie wewnętrznych 
obudów plastikowych z przyłączy zbiornika KV i KR. 

 
Proszę koniecznie stosować do wskazówek 
technicznych montażu izolacji THp1219. 

 

Montaż 

Rys. 05 
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10. Wskazówki ogólne do hydrauliki standardowej 
 
• Najniższe przyłącze przeznaczone jest dla powrotu kotła 

dodatkowego ( np. na drewno) lub BHKW oraz dla 
powrotu obiegu grzewczego ogrzewania 
niskotemperaturowego. Kocioł i obiegi grzewcze należy 
doprowadzić do wspólnego przyłącza tuż przy samym 
zbiorniku, aby uniknąć błędnej cyrkulacji.  

• Obiegi grzewcze muszą być koniecznie obiegami 
grzewczymi z mieszaczem. 

• W układach grzewczych ze zbiornikiem buforowym, 
przepływ pompy obiegu kotła musi być stale większy niż 
suma przepływów wszystkich obiegów grzewczych. 

• Aby utrzymać minimalne straty cieplne zbiornika 
powodowane cyrkulacją grawitacyjną  zastosowano 
syfonowe przyłącza zbiornika. Aby jeszcze bardziej 
ograniczyć straty celowe jest dalsze zasyfonowanie 
podłączeń poprzez świadome ułożenie orurowania 
możliwie nisko. 

• Dla utrzymania wymaganej temp. ciepłej wody należy 
zastosować automatyczny mieszalnik (e). 

10.1. Wskazówki do hydrauliki systemu solar 
• Zbiorniki OPTIMA POWER ISOPLUS posiadają 

wewnętrzny wymiennik solar, dlatego mogą być 
wyposażone w konwencjonalną stację solar. Przepływ 
jako Low-flow, wynosi 0,25 do 0,35 litra/minutę na m² 
pow. kolektora. 

• Stacja-solar (Paradigma STO ..., STS ..., STR ...,) 
zawiera pompę, grupę bezpieczeństwa i regulator 
przepływu. Nie jest wymagana stacja-solar Low-flow z 
zewnętrznym wymiennikiem. 

• W celu zminimalizowania strat stałych zbiornika poprzez 
(mikro-) cyrkulację zaleca się:  

1. nie stosowanie przewymiarowań przekroju rur 
instalacji solar 

2. orurowanie zasilania solar poprowadzić jeszcze 
bardziej w dół 

3. (jeżeli mimo tego rury solar nagrzewają się do temp. 
zbiornika), zabudować bezpośrednio przy zbiorniku, 
na cieplejszej rurze, ogranicznik wstecznego 
przepływu (odporny na temp. do 150°C). 

 
 
 
10.2. Wskazówki dla elektryka 
• Dla optymalnego warstwowego ładowania i 

rozładowania buforu zbiornika zaleca się stosowanie 
regulacj Paradigma system MES (nr. systemu 
x1.52.xxx), która rozpoznaje czujnik buforu TPU. 

• Pompa kotła i pompy obiegów grzewczych muszą być 
sterowane z oddzielnych wyprowadzeń regulacji. 

• Czujniki – TWO, TWU, TPO i TPU wkłada się do 
odpowiednich tulejek zbiornika. Czujnik TPV montuje się 
jako przylgowy na rurze zasilania kotła. 

• Kable czujników wyprowadzamy w dolnej lub górnej 
części kanału kablowego zbiornika i doprowadzamy je 
do regulacji. 

• Kable czujników i kable napięciowe 220 - 230V należy 
prowadzić w oddzielnych lub dzielonych kanałach 
kablowych. 

Wskazówki ogólne 
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11. Kaskada zbiorników OPTIMA POWER 
 
Kaskady zbiorników nie są najlepszymi rozwiązaniami (posiadają wiele wad), 
mając na uwadze straty ciepła oraz duży nakład montażowy! 
 
 

 

11.1. OPTIMA POWER + OPTIMA POWER 
OPTIMA POWER ISOPLUS nadają sią do równoległego 
łączenia. Podwaja się przez to pojemność i pobór c.w.u.. 
Instalacje łączące obydwa zbiorniki muszą mieć te same 
opory hydrauliczne. Połączenia równoległe KV1 i KR2 
(najwyższe i najniższe) muszą wynosić przynajmniej 5/4“ i 
nie mogą być zasyfonowane. Dla środkowego, 
kaskadowego połączenia zbiorników najlepiej nadaje się 
wejście przewidziane dla grzałki elektrycznej. 

11.3. OPTIMA POWER + Zbiornik buforowy równolegle 
Szczególnie przy dużym systemie solar, zbiornik buforowy 
może być podłączony równolegle do zbiornika OPTIMA 
POWER ISOPLUS. W tym celu przyłącza górne, wejścia 
dla grzałki elektrycznej i dolne przyłącza obydwóch 
zbiorników połączone są krótkimi horyzontalnymi rurami o 
dużych przekrojach aby zapewnić ciągłą, termosyfonową 
wymianę między zbiornikami. Połączenia równoległe KV1 i 
KR2 (najwyższe i najniższe) muszą wynosić przynajmniej 
5/4“ i nie mogą być zasyfonowane. 

  

          
 
 
 
 
11.2. OPTIMA POWER + Zbiornik buforowy szeregowo 
Szczególnie przy współpracy z kotłem na drewno, za 
zbiornikiem OPTIMA POWER ISOPLUS może być 
przyłączony zbiornik buforowy. Wówczas system solar 
nagrzewa tylko zbiornik OPTIMA POWER ISOPLUS  a 
kocioł na drewno najpierw OPTIMA POWER ISOPLUS a 
następnie zbiornik buforowy. Ciepło zbiornika buforowego 
jest do dyspozycji tylko dla OPTIMA POWER ISOPLUS, 
jeżeli pracuje ogrzewanie. Powrót obiegu grzewczego 
przełączany jest do zbiornika buforowego tylko w 
powiązaniu z regulacją DT, zaworem 3-drogowym ULV PK. 

11.4. Ogrzewanie elektryczne 
Ogrzewanie elektryczne montujemy standardowo w 
przyłączu E. Jeżeli przewidywane jest tylko ogrzewanie 
elektryczne, zaleca się stosowanie taryfy nocnej i 
ogrzewanie grzałką elktryczną zabudowaną w mufie 1 1/2" 
poniżej pojemności buforu. Dodatkowo jako chwilowe 
uzupełnienie ciepła możemy zastosować elektryczny 
podgrzewacz przepływowy. 
Moduł regulacyjny zbiornika buforowego nie jest 
wymagany. Regulacja grzałki elektrycznej przebiega z 
reguły poprzez obcą regulację. 

  

        

Kaskada zbiorników 

Rys. 06: OPTIMA POWER + OPTIMA POWER Rys. 08: OPTIMA POWER + zbiornik burorowy równolegle 

Rys. 07: OPTIMA POWER + zbiornik burorowy szeregowo Rys. 09: Ogrzewanie elektryczne 
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12. Specjalne rozwiązania hydrauliczne 
 
12.1. OPTIMA z dodatkowym zbiornikiem ciepłej wody 
Jeżeli do wymiennika ciepłej wody zbiornika OPTIMA 
POWER ISOPLUS dołączymy dobrze izolowany zbiornik 
buforowy ciepłej wody (50 ... 180 litrów), który w razie 
potrzeby ogrzewany jest bezbośrednio ze źródła ciepła do 
temperatury czerpania c.w.u., to zdecydowanie wzrasta 
wielkość poboru c.w.u.. 
Do tego mamy możliwość zredukowania tempetatury 
gotowości OPTIMA POWER ISOPLUS np. do 55°C. Źródło 
ciepła, pokrywa dodatkowo straty gotowości zbiornika 
ciepłej wody i przy małym promieniowaniu słonecznym 
dogrzewa o kilka stopni (do wartości wymaganej) ciepłą 
wodę wychodzącą ze zbiornika OPTIMA POWER 
ISOPLUS. 

Takie podłączenie bierzemy pod uwagę jeżeli: 
1. już istniejący zbiornik ciepłej wody, ma być na życzenie 

inwestora koniecznie wykorzystany 
2. jeżeli źródłem ciepła jest pompa cieplna lub inne źródło, 

które posiada ograniczoną temperaturę zasilania (wtedy 
wymiennik ciepła w zbiorniku ciepłej wody musi być na 
tyle duży aby ogrzać zbiornik do możliwie wysokich 
temperatur ciepłej wody) 

3. jeżeli pożądane jest podwyższenie szczytowego poboru 
ciepłej wody, np. dom wielorodzinny z kotłem o bardzo 
małej mocy. W ten sposób możemy np. w kombinacji 
OPTIMA POWER 1000 + SUNNY 300 z kotłem Modula 
7 ... 21  kW, osiągnąć liczbę NL powyżej 8, chociaż 
pojemność ciepłej wody leży zdecydowanie poniżej 
przyjętej, krytycznej pojemności 400 litrów 
uwzględniającej rozwój bakterii Legionella.  

Wymagana jest regulacja dla zbiornika ciepłej wody i 
zbiornika buforowego ogrzewania, przy czym zbiornik 
OPTIMA POWER przejmuje podwójną rolę - jako zbiornik 
solar i zbiornik buforowy ogrzewania. Prawidłowy numer 
systemu regulacji MES brzmi xx.22.xxx. 
 

 
 
 

12.2. Hydraulika dla regulacji bez pompy kotła z pompą 
 ładowania ciepłej wody 
(Nie obowiązuje dla regulacji system MES) 

Przy wielu regulacjach załączenie i wyłączenie 
przygotowania ciepłej wody oraz ogrzewania odbywa się 
tylko za pomocą jednego czujnika i jednej pompy 
ładowania. Wtedy praca z buforem ogrzewania nie jest 
możliwa a w trybie obiegu grzewczego następuje ciągły 
przepływ kotła.  
Kocioł dodatkowy (np. na drewno) podłączony jest z 
własną pompą. 
 

 
 
 
 
12.3. Hydraulika dla elektrycznego dogrzewania 
 elektrycznym podgrzewaczem przepływ 
Jeżeli temperatura zasilania np. pompy cieplnej jest na tyle 
ograniczona, że możemy się liczyć z ograniczyonymi 
poborami ciepłej wody, temperatura objętości zbiornika 
OPTIMA POWER odpowiedzialnej za przygotowanie 
ciepłej wody w normalnym czasie nie osiąga przynyjmniej 
60°C, wówczas możemy uzupełnić chwilowe, zwiększone 
zapotrzebowanie mocy za pomocą elektrycznego 
podgrzewacza przepływowego. 
Osiągane korzyści: 
1. Elektryczne dogrzewanie następuje tylko w momencie 

zapotrzebowania a gdy  zbiornik jest dostatecznie 
podgrzany ciepłem słońca zostaje ono wyłączone. Ta 
forma wykorzystania energii elektrycznej nie powoduje 
strat energii poprzez potrzebę utrzymywania gotowości 
zbiornika ciepłej wody (straty stałe zbiornika). Zostają 
one nawet zredukowane poprzez możliwość 
utrzymywania niższych temperatur gotowości zbiornika. 

2. Zmniejszone zużycie pompy cieplnej poprzez 
ograniczenie jej dziennych długich czasów pracy w 
granicach maksymalnych temperatur i poprawa jej 
wykorzystania. 

 

 

Specjalne rozwiązania 

Rys. 10: OPTIMA POWER ze zbiornikiem ciepłej wody 

Rys. 11: Regulacja bez funkcji zbiornika buforowego 

Rys. 12: Regulacja system MES xx.52.xxx 
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12.4. Hydraulika ogrzewania basenu systemem solar, 
 dla MES 
Bezpośrednie podgrzewanie kolektorem słonecznym wody 
basenu gwarantuje najwyższy stopień sprawności 
kolektora. Dlatego zaleca się zapewnienie pierwszeństwa 
pracy systemu solar dla potrzeb basenu. Wymagany jest 
do tego zawór 3-drogowy w stacji solar oraz płytowy 
wymiennik ciepła. Do dogrzewania basenu kotłem 
wymagany jest obieg grzewczy basenu posiadający 
również płytowy wymiennik ciepła. Obydwa wymienniki 
ciepła zainstalowane są szeregowo w obiegu pompy wody 
basenu. Do regulacji obydwóch możliwości (pojedynczo lub 
razem) wystarczy moduł basenu SB. Ogrzewanie basenu 
następuje tylko wtedy  jażeli załączona zostaje pompa 
obiegowa basenu USB, co przekazywane jest do modułu 
basenu poprzez wolny od napięcia kontakt (wejście UP). 

12.5. Podłączenie węzła cieplnego, dla MES 
W momencie czerpania ciepłej wody ze zbiornika, 
przepływa bardzo zimna woda z obudowy wymiennika do 
dolnej części zbiornika.  Zbiornik OPTIMA POWER  w 
połączeniu z ogrzewaniem niskotemperaturowym tworzy 
system nadający się bardzo dobrze do współpracy z 
sieciami cieplnymi odległymi lub osiedlowymi, poniewż 
gwarantowane są temperatury powrotu poniżej 40°C. 
Zagwarantowana musi być poprzez węzeł cieplny oraz 
przynależną do niego regulację, odpowiednia gotowość 
mocy. 
 

 
 
 

Specjalne rozwiązania 

Rys. 13: Regulacja system MES xx.55.Sxx 

Rys. 14: Regulacja system MES xx.52.xxx 

 UP
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13. Uruchomienie zbiornika OPTIMA POWER 
 
Uruchomienie zbiornika może nastąpić jeżeli: 
• zbiornik posiada kompletne podłączenia hydrauliczne, 

jest napełniony i odpowietrzony 
• wszystkie wyjścia i wejścia regulacji są podłączone 
• wszystkie wyjścia regulacji zostały sprawdzone za 

pomocą programu kontrolnego 
• sprawdzone zostały wejścia oraz czujniki. Czujniki 

powinny wskazywać rzeczywiste wartości 
• stopień pompy obiegowej kotła ustawiony jest tak, że 

przy maksymalnej mocy kotła i przy 100% obrotach PK1 
osiągnięta zostaje różnica temperatur pomiędzy 
zasilaniem a powrotem kotła ( ∆T) ok. 15 K 

 

   

 

Strumień przepływu w litrach na  
minutę ≤ maksymalna moc kotła w kW 

 

  
• Maksymalna temp. solar - zbiornika:  Maksymalna 

temperatura zbiornika OPTIMA POWER wynosi 90°C. 
Jeżeli system posiada moduł UML i jest on połączony 
poprzez LON-Bus z modułem SOLAR, to zapobiegnięcie 
przekroczenia maksymalnej temp. 90°C realizowane jest 
przez wyłączenie systemu solar – pomiar czujnika TWO 
zbiornika. Bez modułu UML, nastawioną standardowo 
temperaturę 70°C dla SOL TEMP MAX na module 
SOLAR należy kontrolować i w żadnym przypadku nie 
można jej powiększać. Zbiornik ładowany jest 
temperaturą wyższą o ∆T. Jeżeli zbiornik osiąga 
temperaturę wyższą niż 90°C lub temp. zasilania 
kolektora przekracza 100°C (możliwe przy nastawionym 
małym przepływie kolektora i już gorącym zbiorniku) 
musimy obniżyć maksymalną temperaturę zbiornika np. 
do 60°C. Jeżeli strumień przepływu obiegu kolektora 
wynosi mniej niż 0,3 litra na m² powierzchni kolektora, to 
max. temperatura solar dla zbiornika musi być ustawiona 
od początku na 60°C.  

• Zmierzamy do ustawienia idealnego przepływu 0,4 l/min 
na metr kwadratowy powierzchni kolektora. Trudno jest 
to osiągnąć przy kilku kolektorach połączonych 
szeregowo. Przy 100 % obrotach pompy solar PSO (np. 
pompa w pracy ręcznej) ustawiamy regulator przepływu 
na 0,25 ... 0,4 l/min na metr kwadratowy powierzchni 
kolektora, lecz przynajmniej na 2 l/min w obiegu 
kolektora. 

• Ustawiamy minimalne obroty pompy-solar (nastawa 
PSO MIN): 50 % 

• Zbiornik przejawia swoje pełne osiągi mocy dopiero po 
2-3 cyklach ładowania/rozładowania i po tym musi 
zostać ponownie odpowietrzony. 

 

Uruchomienie 
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14. Szukanie zakłóceń 
 

14.1. Wskazówki do odkamieniania 
Zalecany środek: 15 % kwas cytrynowy (nie szkodliwy dla 
zdrowia i nie powoduje korozji), do otrzymania również w 
aptece, rozpuszczony w wodzie w pożądanym stosunku 
1:6 do 1:9. Zamiast kwasu cytrynowego możemy również 
stosować pozostałe środki odkamieniające dopuszczone 
do kontaktu z miedzią, jak np. kwas fosforowy. 
 

 

Nieostrożne obejście z kwasem może 
spowodować obrażenia ciała, uszkodzenia 
przedmiotów lub podłoża. Szczególnie 
narażone są marmury, emalie, powierzchnie 
tynków wapiennych! 

 

Jakie temperatury poboru ciepłej wody możemy osiągnąć 
przy jakich temperaturach zbiornika OPTIMA POWER?. 
Możemy to oszacować następująco:  
Można oczekiwać dla OPTIMA POWER 500, 800, 1000 i 
2200 - przy naładowanej objętości dla przygotowania 
ciepłej wody (T=60°C), że przy naładowanym zbiorniku i 
tem. zimnej wody 15 °C pomiędzy temperaturą zbiornika i 
temp. poboru ustawi się połowa różnicy w K, jak wybrany 
przepływ ciepłej wody w litrach na minutę. 
Do tego temperatura zbiornika mierzona jest w drugiej od 
góry tulejce czujnika. Objętość gotowości przygotowania 
ciepłej wody należy przedtem podgrzać na 60 °C. 
 
1. Istnieje w instalacji bajpas zimnej wody, tzn. woda w 

punkcie poboru jest znacznie zimniejsza niż woda 
opuszczająca zbiornik? Jeżeli możemy to wykluczyć, to 
nasuwa się następujące pytanie:  

2. Czy woda opuszczająca mieszalnik jest zimniejsza niż 
woda wychodząca z wymiennika ciepła zbiornika? 
Jeżeli przy całkowicie otwartym mieszalniku (trzpień 
całkiem na zewnątrz), pomiędzy wejściem gorącej wody 
a wyjściem ciepłej wody z mieszalnika, przy temp. 50 °C 
stwierdzamy wyraźnie różnicę większą niż 2 K to 
mieszalnik jest uszkodzony (np. zatkany 
zanieczyszczeniem). Dalszym dowodem na to jest 
totalne schłodzenie dopływu zimnej wody do 
mieszalnika.  

3. Jeżeli temperatura na wejściu gorącej wody do 
mieszalnika jest już za niska, to możemy stwierdzć, że 
wymiennik ciepła nie osiąga swojej maksymalnej mocy. 
Mogą wystąpić dwie przyczyny: 
3.1. Wymiennik ciepła leży częściowo "suchy", ponieważ 

zbiornik nie jest wystarczająco odpowietrzony. 
Przyczyna ta jest łatwa do usunięcia poprzez 
odpowietrzenie zbiornika. 

 

 

 

Przy odpowietrzaniu, najpierw wypływa 
trochę wody, ponieważ odpowietrzenie 
prowadzone jest wewnątrz w dół! 

 

3.2. Wymiennik ciepła jest zakamieniony. 
3.3. Zbiornik i wymiennik ciepła są zaszlamowane w 

wyniku korozji systemu (przyczyną może być 
dyfuzja tlenu do układu grzewczego). 

14.1.1. Kroki postępowania 
• Przed odkamienianiem koniecznie należy wyjąć 

regulator strumienia przepływu!  
• Zbiornik musi być gorący (55 - 60 °C). Odkamienianie 

trwa normalnie 15...30 minut. (Uwaga, w czasie 
przepłukiwania, zbiornik nie może być również nagrzany 
powyżej 65 °C!) 

• Rozrobić środek przepłukujący: wlewamy do kanistra 
6...8 litrów ciepłej wody i dodajemy do tego 1 kg 
kryształków kwasu cytrynowego 

• Stronę ciśnieniową pompy przepłukującej podłączamy 
do przyłącza zimnej wody, w tym celu wykorzystujemy 
wcześniej zabudowane podłączenia ((g) rys.04). 
(Uwaga, przy zamianie podłączeń przepłukanie nie 
funkcjonuje prawidłowo!) 

• Mieszalnik ustawiamy na max., tzn. trzpień jest całkiem 
w dole. W czasie przepłukiwania wielokrotnie pokręcamy 
trzpieniem mieszalnika i odkręcamy ponownie na 
maksimum.  

• Po przepłukaniu odkamieniującym wymiennika i 
mieszalnika, przed podłączeniem do sieci, należy 
przepłukać gruntownie wymiennik i mieszalnik wodą. 

Szukanie zakłóceń 
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15. Osiągi zbiorników OPTIMA POWER ISOPLUS 
 
Dane dla częściowo naładowanego zbiornika, tzn. przy "zimnym" systemie solar 
  
  

 
  

  
  

  

Osiągi zbiorników 
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Zbiornik "świeżej wody" OPTIMA POWER 500 800 1000 2200 
Wysokość montażowa mm 1800 2030 2140 2200 
Wymiar po przekętnej (bez izolacji) mm <1700 <1930 <1980 <1980 
Średnica bez izolacji mm 700 800 850 1300 
Średnica z izolacją mm 950 1050 1100 1570 
Dopuszczalne ciśnienie robocze bar 3 3 3 3 
Izolacja EPS bok/góra/dół mm 120/150/50 120/150/50 120/150/50 120/150/50 
Ciężar całkowity kg 140 175 220 390 
Maksymalna moc pzyłączeniowa kW 80 80 80 80 
Pojemność całkowita (łącznie z wymien.) l 550 830 990 2200 
Obszar przygotowania ciepłej wody l 242 305 431 954 
Obszar nagrzewania grzałką elektryczną l 270 340 470 1087 
Pojemność buforu ogrzewania l 97 119 136 219 
Dopuszczalna temperatura zbiornika °C 90 90 90 90 
Straty stałe bez strat podłączonego orurowania kWh/d <2 2,3 2,6 4,3 
Straty stałe części dogrzewanej kWh/d 0,9 0,9 1,1 1,9 
       

Wymiennik ciepłej wody      
Dopuszczalne ciśnienie robocze bar 8 8 8 8 
Strata ciśnienia przy 20 l/min bar <1,2 <1,2 <1,4 <1,4 
Powierzchnia   m² 3,9 4,8 7,5 7,5 
Pojemność  l 5 10 12 12 
Dopuszczalna temp. ciepłej wody °C 90 90 90 90 
       

Wymiennik solar      
Dopuszczalne ciśnienie robocze bar 8 8 8 8 
Stata ciśnienia kvs 1 1 1,3 1,3 
Powierzchnia   m² 1,9 1,9 2,9 2,9 
Dopuszczalna temperatura robocza °C 90 90 90 90 
Pojemność   l 0,8 0,8 1,6 1,6 
       
Przyłącza  Rodzaj  Wysokość   
Zimna woda KW 22 mm śr. zacisk. 1470 1615 400 400 
Ciepła woda WW 22 mm śr. zacisk. 1215 1360 1480 1480 
Zasilanie solar SV 15 mm śr. zacisk. 1115 1260 1280 1280 
Powrót solar SR 15 mm śr. zacisk. 190 190 460 460 
Termostat przełączający T 2" GW, zaślepka 945 1190 1125 1125 
Zasilanie kotła 1  KV1 1" GW, zaślepka 1365 1570 1650 1650 
Zasilanie kotła KV 1“ GZ pł. uszczel. 755 1000 935 935 
Zasilanie obiegu grzewczego HKV 1“ GZ pł. uszczel. 635 880 815 815 
Powrót obiegu grzewczego HKR 1“ GZ pł. uszczel 515 760 695 695 
Powrót kotła 1 KR1 1“ GZ pł. uszczel. 395 640 575 575 
Mufa grzałki elektryczne E 1 1/2“ GW zaślepka 815 1060 995 995 
Powrót kotła 2 KR2 1“ GZ pł. uszczel. 95 95 270 270 
Podłączenie przepłukiwania SpS 3/4" GW, zaślepka 165 190 190 190 
       

Czujniki       
Czujnik ciepłej wody, mały zapas TWOkV tulejka zanurzen. 1245 1490 1425 1425 
Czujnik ciepłej wody, standard TWO tulejka zanurzen. 1045 1290 1225 1225 
Czujnik ciepłej wody, duży zapas TWOgV tulejka zanurzen. 915 1160 1095 1095 
Czujnik buforu, góra TPO tulejka zanurzen. 775 1020 955 955 
Czujnik buforu, dół TPU tulejka zanurzen. 665 900 835 900 
Czujnik solar zbiornika TWU tulejka zanurzen. 215 240 250 250 

 

Dane techniczne 

W Polsce:

Paradigma 
Przedstawicielstwo Polskie GZ

ul. Kruczkowskiego 27
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel. 032 / 2610-100
Fax 032 / 2610-101

info@paradigma.pl
www.paradigma.pl


