
AquaSolar System

Patentiert und erweiterbar
Das patentierte AquaSolar System bietet einfache Lösungen für die 
Trink was serbereitung, den schrittweisen Ausbau des solarthermischen 
Systems oder die vollwertige Solarheizung. Einzigartig ist der Einsatz 
des idealen Wärmeträgers Wasser. Durch die Vielzahl genial einfacher 
Einbin dungs möglichkeiten in vorhandene Heizungsanlagen ist das 
AquaSolar System nahezu überall einsetzbar.

Kein Frostschutz, sondern Wasser
Beim AquaSolar System wird kein Frostschutzmittel ver-
wendet,  sondern ausschließlich Heizungswasser. Her-
kömmliche Anlagen mit chemischem Frostschutz benöti-
gen zwingend eine Trennung der Kreisläufe zwischen 
Solar- und Heizsystem – das AquaSolar System nicht.

Langjährige Betriebssicherheit  
65.000 installierte AquaSolar Systeme und 15 Jahre Erfah-
rung: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass AquaSolar Sys-
teme über eine beispiellose Betriebs- und Funktionssicher-
heit verfügen.

Solarwärme

01 I Sonnenkollektor
02 I Solarstation und Regler
03 I Warmwasser
04 I Speicher
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06 I  Heizkörper, Fußboden- oder 

Wandheizung
07 | Anschluss an das Heizsystem

• Wasser als Wärmeträger ist die effizienteste Art, Wärme zu 
transportieren – die patentierte Frostschutzfunktion erlaubt 
den gewinnbringenden Betrieb der Vakuumröhren-Kollektoren 
auch im tiefsten Winter.

• Die Solaranlage arbeitet wie ein zweiter Heizkessel auf dem 
Dach und speist gewonnene Wärme ohne Umweg in den Heiz-
kreislauf ein.

• Eine einfache solare Nachrüstung an das bestehende Heizsys-
tem ist möglich.

• Unsere Vakuumröhren-Kollektoren können ganz individuell mit 
anderen Heizsystemen kombiniert werden � schrittweise Aus-
bau und Erweiterung Ihres Heizsystems möglich.

Solare Nachrüstung, 2,7 m2 mit 10 % solarer Deckung Sonnenhaus, 68 m2 mit 75 % solarer Deckung

Von Klein Bis Groß

Запатентована система AquaSolar пропонує прості рішення для 
приготування гарячої води, часткового покриття теплового 
навантаження або повного сонячного нагріву. Унікальне 
використання води в якості ідеального теплоносія. Завдяки 
великій кількості надзвичайно простих варіантів інтеграції в 
існуючі опалювальні системи, установки AquaSolar можна 
використовувати практично в будь-якому місці.

Запатентована та адаптивна

• Вода як середовище передачі енергії є найефективнішим 
способом транспортування тепла - запатентована функція 
захисту від морозу дозволяє вакуумним колекторам 
ефективно працювати навіть у найхолодніші зимові періоди.

• Сонячна установка працює як додатковий опалювальний 
котел, розташований на даху і постачає отримане тепло в 
контур теплопостачання, без проміжного теплообміну.

• Стала можлива проста модернізація існуючої системи 
теплопостачання.

• Вакуумні колектори Paradigma можна індивідуально 
поєднувати з іншими системами опалення, можливе 
поступове розширення та поетапне будівництво Вашої 
системи опалення.

Система AquaSolar не використовує антифриз, а лише 
воду, як теплоносій. Звичайним системам з хімічним 
захистом від морозу обов’язково потрібно розділяти 
сонячний та опалювальний контури - для системи 
AquaSolar в цьому немає необхідності.

ЖОДНОГО АНТИФРИЗУ, ТІЛЬКИ ВОДА НАДІЙНА ЕКСПЛУАТАЦІЙНА БЕЗПЕКА

65 000 встановлених сонячних систем AquaSolar та 15-
річний досвід переконливо доводять, що системи 
AquaSolar мають безпрецедентну експлуатаційну та 
функціональну надійність.

Від невеликої До великого
сонячної установки, 2,7 м2 з 10% сонячним покриттям сонячного будинку, 68 м2 з 75% сонячним покриттям

01 Сонячний колектор

02 Сонячна станція

03 Гаряча вода

04 Накопичувач

05 Котел

06 Система опалення

07 Підключення до системи   

     теплопостачання

Сонячне тепло
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Technische Vorteile Einsparpotenzial

Glykolgemisch Wasser

Spezifische Wärmekapazität, 20 °C kJ / kg · K 3,65 (87 %) + 4,18 (100 %) +  +

Kinematische Viskosität, 20 °C mm2 / s 5,0 (500 %) ° 1,0 (100 %) +  +

Chemische Beständigkeit – Oxidation Cracken - Extrem beständig +  +

Bezug und Entsorgung – Handel Deponie ° Wasserhahn Abfluss +  +

Bruttopreis für 30 Liter € 130 € (240.000 %) - - 0,045 € (100 %) +  +

Austausch – alle 5 Jahre ° nie +  +

Frostsicherheit °C -28 °C +  + 0 °C -

Gesamtbewertung Befriedigend ° Sehr gut + +

Solarwärme

Paradigma − Eine Marke der Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Kuchenäcker 2 | 72135 Dettenhausen | Tel. 07157 5359-1200 | Fax 07157 5359-1209 | info@paradigma.de | www.paradigma.de

•  Der Heizkessel wird weniger oft zur Nachheizung benö tigt,  
dadurch verlängert sich seine Lebenserwartung  
� weniger Kesselstarts und geringerer Schadstoffausstoß.

•  Die Solaranlage passt sich an die Anforderungen der  
Heizungsanlage an.

•  Optimale Wärme-Einschichtung auch im einfachsten  
Pufferspeicher � Ihr Speicher wird zum Solarschichtenspei-
cher.

•  Ermöglicht den Einsatz eines kleinen und dadurch verlust- 
optimierten Speichers.

•  Erweiterung bzw. Vergrößerung der Anlage ist technisch  
jederzeit möglich.

•  Spart die Kosten für den regelmäßig notwendigen Austausch 
von Frostschutzmittel.

•  Senkt Kosten und Dauer von Inbetriebnahme- und  
Reparaturarbeiten.

•  Spart Aggregate wie Wärmetauscher, Entlüfter, Ventile,  
Pumpen sowie Misch- und Regeltechnik.

•  Verlängert die Lebenszeit des Kessels durch weniger Kessel-
starts.

•  Überwachung der Solaranlage per Webportal SystaWeb oder 
App Paradigma Heizung möglich.

•  Spart CO2 durch bessere CO2-Bilanz des Heizsystems.

•  Spart Strom durch Intervallbetrieb.

AquaSolar System

Das leistungsfähigste System am Markt dank Vakuumröhren-Kollektoren, Wasser als Wärmeträger und patentierter Frostschutzfunktion.

Patentierte Frostschutzfunktion

Bewährte Spitzentechnologie aus Deutschland: Eine Regel- 
funktion verteilt in Frostnächten immer gerade so viel Wär-
me im solaren Rohrleitungsnetz, dass ein Einfrieren zuver-
lässig und mit geringem Energieaufwand verhindert wird.

• Оптимальне розшарування тепла навіть у найпростішому 
буферному баку - ваш накопичувач перетворюється в 
сонячну ємкість з пошаровим завантаженням

• Сонячна система адаптується до вимог системи 
теплопостачання

• Котел рідше використовується для догріву, збільшується 
тривалість його життя, зменшується кількість запусків


   - скорочується кількість шкідливих викидів

Перевірена інноваційна технологія з Німеччини:   
Система управління завжди подає достатньо тепла в 
мережі сонячних трубопроводів у морозні ночі, щоб 
робота системи антизамерзання відбувалась надійно та 
з низьким споживанням енергії.

ЗАПАТЕНТОВАНА СИСТЕМА 
АНТИЗАМЕРЗАННЯ

Система AquaSolar

Гліколева суміш

•  Дозволяє використовувати невеликий накопичувальний 
бак з оптимізованими тепловтратами

•  Розширення або збільшення системи технічно можливо в 
будь-який час

• Економить кошти на регулярну заміну незамерзаючого 
гліколевого розчину

Технічні переваги Енергозберігаючий потенціал

• Скорочує витрати та тривалість введення в експлуатацію та 
ремонтних робіт

• Не потрібні такі елементи, як теплообмінники, деаератори, 
клапани, насоси та інше додаткове обладнання

• Подовжує термін експлуатації котла завдяки меншій 
кількості його запусків

• Моніторинг сонячної установки можливий через веб-портал 
SystaWeb або мобільний додаток Paradigma

• Скорочує кількість викидів CO2

• Економить електроенергію завдяки періодичній роботі

Найпотужніша система на ринку, завдяки вакуумним трубкам колектора та використанню води я кості теплоносія

Питома теплоємність, 20ºС

Кінематична в'язкість, 20ºС

Хімічна стійкість

Купівля та утилізація

Ціна за 30 літрів

Заміна

Точка замерзання

Загальна оцінка

Окислення та деградація

Торговий заклад

Кожні 5 років Ніколи

Екстремальна стійкість

Водопровідна мережа

Задовільно

Вода

Дуже добре

ТОВ «САХАРА» офіційний представник Paradigma в Україні 
м. Київ 04080 ｜ вул. Новокостянтинівська, 1-В ｜ тел.: +38 044 425 06 39  ｜ info@sahara.com.ua ｜ www.sahara.com.ua

Сонячне тепло


