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1. Informacje ogólne 
 
Proszę o uważne przeczytanie tej instrukcji. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania 
niniejszej instrukcji. 
 
Nie rzeczowo przeprowadzane prace mogą prowadzić do 
okaleczeń i szkód rzeczowych. 
 
Zabudowa i uruchomienie musi być przeprowadzona 
poprzez fachową dopuszczoną i przeszkoloną firmę, 
przejmującą odpowiedzialność za zgodny z przepisami 
montaż, instalację i uruchomienie. 
 
Nastawę wymaganej temperatury ciepłej wody proszę 
przeprowadzić na podstawie instrukcji obsługi regulacji. 
 
Należy przeprowadzać coroczną kontrolę poprzez fachową 
firmę, nie należy przy tym zapomnieć o kontroli anody 
ochronnej. 
 
Przy dłuższej nieobecności lub niebezpieczeństwie 
zamarznięcia należy zbiornik opróżnić. 
 
 
 
 
 
 
2. Odpowiedzialność za wady 
 
Przy rzeczowej zabudowie poprzez autoryzowaną fachową 
firmę oraz zgodnej z przeznaczeniem obsłudze i 
konserwacji zbiornika, udziela Paradigma 5 lat gwarancji. 
Na anodę i uszczelnienia udzielamy 2 lata gwarancji. 
Producent nie udziela żadnej gwarancji przy: 
• Nieodpowiednim i nierzeczowym zastosowaniu 
• Wadliwym montażu lub uruchomieniu poprzez  
 niefachową firmę lub osoby trzecie 
• Korozji po stronie pierwotnej wymiennika 
• Nieprzestrzeganiu instrukcji obsługi 
 
 
 
Ustawienie zbiornika może być przeprowadzone tylko w 
pomieszczeniach wolnych od mrozu. 
Musi być zapewniony taki klimat pomieszczenia, aby nawet 
w dłuższym okresie czasu nie występowało „pocenie się 
zbiornika”. 
Najmniejsze nieszczelności instalacji i przyłączeń zbiornika 
muszą być natychmiast usunięte. 
Przy zabudowie zbiornika na poddaszu (centrala dachowa) 
zaleca się wykonanie wanny z odpływem w celu uniknięcia 
zalania poniższych kondygnacji. 

  
Prawa autorskie 
Wszystkie informacje zawarte w tej dokumentacji, rysunki i opisy 
techniczne stanowią naszą własność i nie mogą być powielane w 
jakiejkolwiek formie, bez naszego uprzedniego pisemnego zezwolenia. 
 
PARADIGMA i Modula II są znakami zastrzeżonymi. Zmiany techniczne 
zastrzeżone. 
 Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Karlsbad 

 

Zawartość 
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3. Opis urządzenia 
 
Zbiorniki solar Paradigma ze stali ST 37-2, są pionowo 
stojącymi zbiornikami z dwoma wewnętrznymi 
wymiennikami z rur gładkich,  do podgrzewania wody 
pitnej. Posiadają one wysokiej jakości emaliowanie wg. DIN 
4753. Dla ochrony przed korozją zastosowano ochronę 
anodową, anodą magnezową lub nie wymagającą obsługi 
anodą prądową. Dozwolone do stosowania zgodnie z DIN 
4753 dla urządzeń ciepłej wody o temperaturze do 95 °C i 
ciśnieniu roboczym do 10 bar. 
Zbiorniki SUNNY posiadają bardzo dobrą izolację cieplną z 
twardej pianki PU wolną od FCKW, wykonaną z najwyższą 
jakością poprzez pianowanie ciśnieniowe o ciężarze masy 
> 40 kg/m³. Poprzez to materiał ten posiada dużo lepsze 
wartości izolacyjne niż standardowa izolacja z miękkiej 
pianki PU. 

Jako osprzęt dodatkowy do zbiornika można zamówić: 
• Wskaźnik kontrolny funkcjonowania anody 

magnezowej. Spełnia on rolę prostej kontroli pracy 
anody magnezowej. 

• Termometr wskazujący temperaturę bezpośrednio na 
zbiorniku. 

• Stopki zbiornika o nastawnej wysokości, służące do 
ustawienia zbiornika na nierównej powierzchni oraz 
ograniczenia strat cieplnych zbiornika. 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Wskazówki do instalowania 
 
Podłączenie zbiornika należy przeprowadzić zgodnie z 
poniżej zamieszczonym schematem. 

 

 

 
 

Na podłączeniu zimnej wody należy zabudować wymaganą 
przepisami armaturę: 

4.1. Zawór bezpieczeństwa 
Dozwolone jest stosowanie jedynie dopuszczonych i 
gwarantujących niezawodność sprężynowych zaworów 
bezpieczeństwa. Niezawodność zaworu bezpieczeństwa 
musi być potwierdzona odpowiednim dokumentem lub 
rzeczowym protokołem z przeprowadzenia próby 
sprawności działania.  
Zabronione jest stosowanie odcięcia pomiędzy zbiornikiem 
a zaworem bazpieczeństwa.  
Niedopuszczalne jest stosowanie filtrów i zaworów 
odcinających na odcinku instalacji przed zaworem 
bezpieczeństwa. Średnica przyłączeniowa zaworu 
bezpieczeństwa musi wynosić przynajmniej Ø 20 (3/4“). 
Zawór bezpieczeństwa należy ustawić tak, aby otwarcie 
nastąpiło najpóźniej w momencie osiągnięcia 
dopuszczalnego ciśnienia roboczego i zapewniło wypływ 
wody odpowiadający 10 %  wzrostowi ciśnienia przy 
maksymalnej mocy grzewczej.  
Przy ciśnieniu roboczym do 6 bar, dopuszczalny jest 
wzrost ciśnienia o 0,6 bar. 
Spadek ciśnienia o 20% w stosunku do ciśnienia 
roboczego musi spowodować zamknięcie zaworu 
bezpieczeństwa. 
Wymagana jest zabudowa zaworu bezpieczeństwa w 
miejscu dobrze dostępnym aby można było przeprowadzić 
jego kontrolę podczas pracy. Odpowiednia zabudowa 
zaworu bazpieczeństwa musi gwarantować odpływ wody 
otwarcia bez narażenia na poparzenie osób znajdujących 
się w pobliżu zbiornika. 

  
 

Instalowanie 
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4.5. Opróżnianie 
Należy zabudować na instalacji wodnej (przeważnie na 
dopływie zimnej wody) zawór umożliwiający odwodnienie 
zbiornika bez potrzeby demontażu podłączeń. 
 
4.6. Instalacja cyrkulacyjna 
W celu wyeliminowania cyrkulacji grawitacyjnej, należy 
zabudować  zawór zwrotny na instalacji cyrkulacyjnej 
ciepłej wody. 
 
4.7. Mieszalnik automatyczny 
Przy przygotowaniu ciepłej wody z pomocą systemu solar 
mogą występować bardzo wysokie temperatury zbiornika, 
w związku z czym wymagane jest stosowanie 
automatycznego mieszalnika na wyjściu ciepłej wody ze 
zbiornika. 
 

4.2. Przyłącza 
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 przypadkach, 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 należy 
ułożyć ze spadkiem. Odpływ z syfonu do kanalizacji 
powinien posiadać średnicę przynajmniej dwukrotnie 
większą do średnicy odpływu zaworu bezpieczeństwa.  
W pobliżu zaworu bezpieczeństwa należy umieścić napis: 
„W czasie ogrzewania zbiornika, ze względów 
bezpieczeństwa, może nastąpić wypływ wody. Nie 
zamykać!”. 
 
4.3. Zapobiegacz zwrotnego przepływu 
Stosowanie zaworów zwrotnych wymagane jest ogólnymi 
przepisami dla instalacji wodno-sanitarnych. 
 
4.4. Reduktor ciśnienia 
Należy zapewnić dopływ zimnej wody do zbiornika o 
ciśnieniu nie przekraczającym maksymalnego 
dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Jeżeli instalacja 
zimnej wody danego obiektu przekracza dopuszczalne 
ciśnienie robocze zbiornika, należy zabudować 
dopuszczony i niezawodny reduktor ciśnienia na dopływie 
zimnej wody do zbiornika. Ciśnienie w instalacji zimnej 
wody w budynku nie może przekraczać 2,5 krotnego 
dopuszczonego ciśnienia roboczego zbiornika.  
Jeżeli instalacja sanitarna zawiera baterie mieszające to 
należy zabudować centralny reduktor ciśnienia. 
 

4.8. Schemat podłączenia, podłączenie kotła 
 

 
 

Przy podgrzewaniu wody temperaturami zasilania powyżej 
100°C należy zabudować bezpiecznik-ogranicznik 
temperatury STB ( w przypadku gdy nie jest on 
zabudowany w kotle). 
 
Temperatury i ciśnienia przyłączy: 
Obieg pierwotny (kocioł): 110 °C, 10 bar 
Obieg wtórny (ciepła woda):   95 °C, 10 bar 
Obieg pierwotny (system solar): 110 °C, 10 bar 

 
 
 
 
5. Wskazówki do zabudowy instalacji elektrycznej 
 
5.1. Regulacja temperatury 
Czujniki dostarczane są wraz z regulacją PARADIGMA. 
Czujniki należy włożyć aż do oporu, do odpowiednich 
tulejek czjników zbiornika. Podłączenie czujników 
następuje według schematu podłączeń elektrycznych 
załączonego do regulacji system MES. 
 
5.2. Grzałka elektryczna 
Generalnie, stosowane mogą być jedynie izolowane grzałki 
elektryczne z zabezpieczeniem przed przepływem prądu 
na masę. Przy doborze długości należy kierować się 
średnicą zbiornika bez izolacji. 

5.3. Anoda prądowa 
Przy zastosowaniu anody prądowej Correx należy 
zabudować gniazdko z zabezpieczeniem kontaktowym dla 
Potentiostatu. Długość kabla Potentiostat-Anoda 3m. 
Anody prądowe muszą być podłączone za pomocą kabla z 
dostarczonym wraz z anodą zasilaczem (=Potentiostat). 
Potentiostat musi znajdować się ciągle pod napięciem 
(Pobór mocy : maksymalnie 2 Wat). 

Instalowanie 
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6. Uruchomienie 
 
Po wykonaniu podłączeń należy przeprowadzić gruntowne 
płukanie instalacji oraz zbiornika. 
Jeżeli zasilania wymienników ciepła skierowane są w dół, 
należy przeprowadzić ich odpowietrzenie. 
Przeprowadzić kontrolę szczelności połączeń 
kołnierzowych, śrubunków, tulejek zanurzeniowych oraz 
usunąć ewentualne nieszczelności. 

• Podczas napełniania zbiornika otwarty zostaje 
przynajmniej jeden punkt poboru wody, aż do czasu 
wypływu wolnej od powietrza wody. 

• Przeprowadzić próbę działania zaworu 
bezpieczeństwa. 

• Sprawdzić prowidłowość dociągnięcia śrub mocujących 
kołnierz. Wymagany moment obrotowy wynosi 20 Nm. 

• Kontrola anody ochronnej. 
  
  
 
7. Dalsze wskazówki do instalowania 
 
Pomimo wykonanej zgodnie z normą izolacji rur, straty 
cieplne  orurowania są znacznie większe niż straty samego 
zbiornika. Dlatego należy wykonać orurowanie zbiornika ze 
szczególną dokładnością. W największym stopniu należy 
zapobiec tzw. cyrkulacji grawitacyjnej i tzw. mikrocyrkulacji. 
Cyrkulacja grawitacyjna przebiega często w zamkniętym 
obiegu samego zbiornika, - ciepła woda wypływa ze 
zbiornika i powraca do niego następnym podłączeniem, 
powodując wychładzanie jego objętości. 
• Skutecznym środkiem zapobiegawczym jest 

stosowanie sprężynowych  zaworów zwrotnych bez 
obejścia. 

Konwekcja ciepła może się również odbywać w 
przerwanym obiegu zbiornika (tzw. mikrocyrkulacja). 
Gorąca woda wypływa i powraca jako schłodzona tą samą 
rurą (cyrkulacja w jednej rurze). Mikrocyrkulacja jest tym 
większa im większa średnica rury.  
• Skutecznymi środkami zapobiegawczymi są: 

wykonanie syfonu termicznego oraz sprężynowy zawór 
zwrotny bez obejścia. 

 
 
Jak możemy zoptymalizować orurowanie zbiornika? 
• Zabudowa syfonu termicznego i/lub sprężynowego 

zaworu zwrotnego na każdym gorącym wyjściu 
zbiornika. 

• Obiegi zamknięte zaopatrzyć w zawory zwrotne. 
• Szczególnie dokładna izolacja rur. Przewidywana 

normą grubość izolacj  powinna stanowić niezbędne 
minimum. 

• Możliwie najkrótsze odcinki rur. 
• Nie stosować nadmiernych przekrojów instalacji. 
• Nisko leżące orurowanie. 

  
  
 
8. Obsługa konserwacja 
 
8.1. Kontrola anody ochronnej 
Podczas uruchomienia i kontroli funkcjonowania anody 
magnezowej należy odłączyć kabel masy i zmierzyć prąd 
anody (I >1,5 mA) lub dokonać kontroli funkcjonowania za 
pomocą opcjonalnego testera anody (wskaźnik w obszarze 
zielonym). W stanie dostawy kabel anody i kabel masy 
połączone są ze sobą w obudowie wskaźnika kontrolnego 
funkcjonowania anody magnezowej. 
W zbiorniku SUNNY 300 oraz 400 anoda znajduje na górze 
W zbiorniku SUNNY 500 anoda zabudowana jest z boku 
 
Kontrola funkcjonowania anody nie zwalnia od 
obowiązującej wzrokowej kontroli anody magnezowej 
po jej wybudowaniu.  Pierwszą kontrolę wzrokową 
anody należy przeprowadzić najpóźniej po dwóch 
latach od momentu uruchomienia a następnie 
corocznie. Jeżeli anoda jest zużyta w 2/3 to należy ją 
wymienić. Coroczna kontrola anody magnezowej z 
wpisem do protokółu kontroli jest ważnym warunkiem 
gwarancji zbiornika! 

 
Nakrętka nie powinna być luzowana lub usunięta, 
ponieważ anoda może wpaść do zbiornika. Po 
zakończeniu kontroli przewód masy musi zostać 
podłączony tak jak przed kontrolą. 
 
Przy zastosowaniu anody prądowej Correx, Potentiostat 
musi znajdować się ciągle pod napięciem (Pobór mocy: ok. 
2 Wat). W regularnych odstępach czasu należy 
kontrolować czy dioda potentiostatu świeci zielono. Jeżeli 
dioda świeci czerwono, oznacza to brak funkcji ochronnej 
anody. 

Uruchomienie / Instalowanie / Obsługa (konserwacja) 
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 Anoda z podłączonym kablem masy  Kontrola amperomierzem  Kontrola testerem anody 
  
8.2. Czyszczenie 
Czyszczenie odbywa się po zdemontowaniu zaślepki 
kołnierzowej lub płukaniem wstecznym poprzez króciec 
podłączenia zimnej wody. Przy zbiornikach z anodą 
prądową zwrócić szczególną uwagę na to, aby podczas 
czyszczenia zbiornika nie nastąpiło jej wygięcie lub 
złamanie! 

 
Po zakończeniu czyszczenia poprzez zdemontowanie 
zaślepki kołnierzowej, uszczelka kołnierza musi być 
wymieniona na nową. 

 
 
 
9. Zakłócenia 
 
Zakłócenie Przyczyna Pomoc 

Nieszczelny kołnierz Dociągnąć śruby, wymienić uszczelkę 
Nieszczelne podłączenia rur Nowe uszczelnienie 
Nieszczelny zbiornik (przerdzewienie) Kontakt z wytwórcą 

Nieszczelność zbiornika 

Nieszczelna powierzchnia grzewcza 
(przerdzewienie, 
woda przedostaje się do obiegu 
wymiennika) 

Kontakt z wytwórcą 

Korozja w zbiorniku Kontakt z wytwórcą 
Korozja w sieci wodnej Wymienić uszkodzone rury, przepłukać 

sieć i zbiornik 

Wypływ rdzawej wody w punkcie 
poboru 

Wióry po narzynaniu gwintów Dokładne przepłukanie zbiornika 
Zbyt niska temperatura zasilania 
(przeprowadzić pomiar na zasilaniu 
zbiornika, nie kotła) 

Podnieść temperaturę zasilania 
(zmienić nastawy regulacji) 

Nieodpowietrzony wymiennik ciepła Przeprowadzić odpowietrzenie przy 
wyłączonej pompie 

Zbyt długi czas podgrzewania 

Kocioł jest za gorący (częste wyłączanie 
kotła poprzez termostat kotła) 

Skontrolować przepływ (ewentualnie 
podnieść, odpowietrzyć układ) 

Czas podgrzewania wydłuża się Zakamienienie – czas zakamieniania 
zależny jest od składu chemicznego 
wody 

Odkamienić powierzchnię grzewczą, 
przepłukać lub wyczyścić poprzez otwór 
rewizyjny 

Zbyt niska temperatura ciepłej 
wody 

Zaniżona pożądana temperatura Podnieść pożądaną temperaturę 

Grawitacyjna- i/lub mikrocyrkulacja 
(rury są ciągle gorące) 

Wykonanie syfonu termicznego i/lub 
zabudowanie zaworu zwrotnego 

Izolacja Sprawdzić izolację (szczególnie przyłączy 
zbiornika) 

Zawyżone straty ciepła 

Straty poprzez cyrkulację Zabudować czasową i czujnikową 
regulację pompy cyrkulacyjnej 

Zbyt mała ilość wody w punktach 
poboru 

Uderzenia wodne, zimnej wody, przy 
wysokim ciśnieniu zimnej wody 

Zbyt mały przekrój instalacji zimnej wody, 
redukcja ciśnienia wody 

Obsługa (konserwacja) / Zakłócenia 
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10. Dane techniczne 
 

Dane techniczne 

10.1. Przygotowanie ciepłej wody 
   
 Nagrzewana obj. 

zbiornika [l] 
Max. moc przyłącz. 

kotła [kW]1) 
 
Zbiornik z obydwoma wymiennikami przyłączonymi do kotła (Podłączenie 
szeregowe, powyżej 25 kW podłączenie równoległe) 
 

SUNNY 300 308 30 
SUNNY 400 410 30 
SUNNY 500 480 40 
 
Z systemem solar podłączonym do dolnego wymiennika 
 

SUNNY 300 120 30 
SUNNY 400 155 30 
SUNNY 500 185 40 
   
   
   
   
10.2. Liczba NL przy temp. zbiornika 50 °C 2) 
 
 
Moc [kW] 11 21 28 40 60 80 120 160 240 
 
Zbiornik z obydwoma wymiennikami przyłączonymi do kotła (Podłączenie 
szeregowe, powyżej 25 kW podłączenie równoległe) 
 

SUNNY 300 3,3 3,8 4,2       
SUNNY 400 6,1 7,0 7,7       
SUNNY 500 8,5 9,5 10 12      
 
Z systemem solar podłączonym do dolnego wymiennika 
 

SUNNY 300 1,0 1,3 1,6       
SUNNY 400 2,0 2,5 2,9       
SUNNY 500 2,5 3,1 3,6       
 

10.4. 10-cio minutowy pobór szczytowy 
 
przy temperaturze poboru 50 °C [l]3) 
Moc [kW] 11 21 28 40 60 80 120 160 240 
 
Zbiornik z obydwoma wymiennikami przyłączonymi do kotła (Podłączenie 
szeregowe, powyżej 25 kW podłączenie równoległe) 
 

SUNNY 300 330 352 368       
SUNNY 400 454 480 499       
SUNNY 500 534 560 579 610      
 
Z systemem solar podłączonym do dolnego wymiennika 
 

SUNNY 300 157 179 195       
SUNNY 400 221 248 266       
SUNNY 500 249 275 294       

10.5. 60-cio minutowy pobór ciągły 
 
przy temperaturze poboru 50 °C [l] 
Moc [kW] 11 21 28 40 60 80 120 160 240 
 
Zbiornik z obydwoma wymiennikami przyłączonymi do kotła (Podłączenie 
szeregowe, powyżej 25 kW podłączenie równoległe) 
 

SUNNY 300 541 755 906       
SUNNY 400 661 875 1026       
SUNNY 500 741 955 1106 1363      
 
Z systemem solar podłączonym do dolnego wymiennika 
 

SUNNY 300 368 582 733       
SUNNY 400 428 643 793       
SUNNY 500 456 670 821       

10.3. Zalecana powierzchnia kolektora [m²] 
   
 Kolektor CPC Kolektor płaski 
 
Zbiornik z obydwoma wymiennikami przyłączonymi do kotła (Podłączenie 
szeregowe, powyżej 25 kW podłączenie równoległe) 
 

SUNNY 300 3 3,5 … 5 
SUNNY 400 4,5 6 
SUNNY 500 6 7,5 
 
Z systemem solar podłączonym do dolnego wymiennika 
 

SUNNY 300 3 … 4,5 5 … 6 
SUNNY 400 4,5 … 6 6 … 7,5 
SUNNY 500 6 ... 7,5 7,5 ... 10 
   
 

 
Objaśnienia: 
1) Maksymalna moc kotła odnosi się do modulującej techniki 
kondensacyjnej Paradigma i regulacji system MES, przy zastosowaniu 
innych komponentów nie wyklucza się odchyłek od podanych wartości. 
 
2) To odbiegające od normy i wynoszące 50 °C obliczenie uwzględnia 
zastosowanie techniki solar. Dla zbiorników WWS, SUNNY i SI mogą być 
stosowane przeliczniki zakładające wyższe temp. zbiornika. Aby określić 
wtedy liczbę NL należy stosować do temperatury 50 °C następujęce 
przeliczniki: 55 °C +25%, 60 °C +50%, 65 °C +70%, 70 °C +90%.  
 
3) Dodatki dla zbiorników WWS, SUNNY i SI do podanych 50 °C dla 10-
cio minutowego poboru szczytowego: 55 °C +10%, 60 °C +25%, 65 °C 
+40%, 70 °C +50%. 
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10.6. Dane techniczne 
 
Zbiornik solar 
 

 SUNNY 300 SUNNY 400 SUNNY 500 
Wysokość z izolacją mm 1830 1750 1950 
Wymiar po przekątnej mm 1926 1885 2072 
Średnica z izolacją mm 600 700 700 
Dopuszczalne ciśnienie robocze bar 10 10 10 
Wysokojakościowa izolacja z twardej pianki PU bez FCKW mm 50 50 50 
Ciężar całkowity kg 140 160 178 
Pojemność nominalna l 300 410 485 
Obszar nagrzewania kotłem Vn l 115 155 185 
Obszar nagrzewania przy zastosowaniu grzałki elektrycznej l 135 180 210 
Straty stałe całego zbiornika (DIN 4701-10)*) kWh/d 2,0 2,3 2,6 
Straty stałe obszaru nagrzanego kotłem (DIN 4701-10) *) kWh/d 0,7 0,8 1,0 
     
Dane techniczne wymienników ciepła     
Dopuszczalne ciśnienie robocze obydwóch wymienników bar 10 10 10 
Dolny wymiennik ciepła – solar  1” 1” 1” 
max. zalecana moc przyłącz. (na kW 1 l/min przepł. wody) **) kW 20 30 30 
powierzchnia m2 1,3 1,5 1,5 
pojemność l 8,4 9,2 9,2 
Straty ciśnienia (woda) przy 8 l/min bar < 0,04 < 0,05 < 0,05 
Górny wymiennik ciepła – kocioł  1” 1” 1” 
max. zalecana moc przyłącz. (na kW 1 l/min przepł. wody) **) kW 30 30 40 
powierzchnia m2 1,1 1,2 1,3 
pojemność l 7,3 7,3 8,2 
Straty ciśnienia (woda) przy 20 l/min bar < 0,03 < 0,03 < 0,04 
 
Przyłącza zbiornika Przyłącze (płaskie uszczelnienie) Wysokość przyłączy ponad podłogą 
Ciepła woda WW 1” GZ mm 1723 1649 1863 
Termometr wskazujący T tulejka zanurz. mm 1580 1490 1704 
Kocioł – zasilanie KV 1” GZ mm 1434 1442 1595 
Cyrkulacja Z ¾” GZ mm 1044 1006 1098 
Kocioł – powrót KR 1” GZ mm 1144 1106 1203 
Grzałka elektryczna E 1 ½” GW mm 1044 1006 1095 
Solar – zasilanie SV śrub. zacisk. 18 mm 944 909 909 
Kołnierz FL TK 150 mm 414 424 424 
Solar – powrót SR śrub. zacisk. 18 mm 234 244 244 
Zimna woda KW 1” GZ mm 92 88 88 
Mufa anody, anoda elektr. izolow. A 1 ¼” GW mm 1800 1720 1010 
Tulejka zanurzeniowa dla kotła TWO tulejka zanurz. mm 1330 1310 1507 
Tulejka zanurzeniowa dla solar TWU tulejka zanurz. mm 600 600 600 
 

 
 

 
 

Dane techniczne 

*) wg. DIN 4701-10, bez strat podłączonego orurowania 
**) z modulującym gazowym kotłem kondensacyjnym Paradigma

Dane niewiążące, biorąc pod uwagę dopuszczalne 
tolerancje oraz zmiany techniczne producenta. 


