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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)
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