
EXPRESSINO

Heizung, Warmwasser und  
Solarnutzung in einem
Der Kompaktspeicher EXPRESSINO von Paradigma ist ein kleiner, senkrecht 
stehender Stahlspeicher, an dem die Solaranlage, der Nachheizkessel und 
die Heizkreise angeschlossen werden. Als Kombispeicher dient er der Trink- 
warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Die Trinkwarmwasser- 
bereitung erfolgt durch eine Frischwasserstation.

Speicher

Der kompakte Frischwasserspeicher 

EXPRESSINO ist der ideale Kompaktspeicher für Anwendungen mit  
begrenztem Platzangebot. Durch seine schmale Bauform passt er 
selbst durch Dachluken und kann problemlos in Dachheizzentralen 
eingesetzt werden.

Direkt am Behälter des kleinen Heizungspufferspeichers ist die Frisch- 
wasserstation zur Trinkwarmwasserbereitung befestigt. Die thermo- 
statisch geregelte Frischwasserstation FST-25 garantiert eine stets 
hygienische und komfortable Bereitstellung von Trinkwarmwasser. 

Die ebenfalls am Behälter befestigte Solarstation STAqua mono (op-
tional erhältlich) ermöglicht den direkten Anschluss eines AquaSolar 
Systems bis maximal 7 m² Bruttokollektorfläche. Durch die STAqua 
mono kann regenerative Solarwärme zur Trinkwarmwasserberei-
tung, bedingt auch zur Raumheizung, genutzt werden.

Nutzen und Vorteile für Sie
•  Ideal für die Verwendung in Dachheizzentralen

•  Moderates Speichervolumen von 286 l

•  Geringe Einbring- und Aufstellmaße

•  Energieeffizienzklasse B durch direkt geschäumte  
Dämmung und dadurch niedrige Wärmeverluste

•  Geringes Leergewicht

•  Einsetzbar als hydraulische Weiche

•  Montage von Solar- und Frischwasserstation direkt am Speicher

•  PU-Hartschaumdämmung, nicht abnehmbar

•  Warmwasserspitzenzapfleistung von bis zu 25 l / min.

B

Опалення, гаряча вода та 
сонячне тепло в одному пристрої 
Компактний накопичувальний бак EXPRESSINO від Paradigma це 
вертикальний сталевий резервуар для зберігання, до якого підключені 
сонячна система, теплогенератор та опалювальні контури. Він служить 
комбінованим резервуаром для опалення та приготування гарячої 
води. Гаряче водопостачання відбувається завдяки проточній станції.

Компактний резервуар для 
приготування гарячої води 

EXPRESSINO - ідеальний компактний бак для об’єктів з 
обмеженим простором. Завдяки невеликому діаметру, він може 
бути просто змонтований навіть через дахове вікно і легко 
встановлений на мансарді.


Станція приготування гарячої води в проточному режимі 
підключена безпосередньо до невеликого накопичувального 
баку. Проточна станція з термостатичним регулюванням 
температури FST-25 гарантує гігієнічне та комфортне 
постачання гарячої води.


Сонячна станція STAqua mono ( опційна комплектація ), яка 
також прикріплена до резервуару, забезпечує пряме 
підключення до 7м2 сонячних колекторів AquaSolar / Paradigma. 
Завдяки STAqua mono, сонячне тепло можна використовувати 
для виробництва гарячої води та підтримки системи опалення.

Особливості та переваги 
• Ідеальний для монтажу в обмеженому просторі


• Оптимальний об'єм зберігання 286 л


• Невеликі монтажні розміри


• Завдяки теплоізоляції, класу енергоефективності B,  

низькі втрати тепла

• Мала вага


• Може використовуватися як гідравлічна стрілка


• Монтаж сонячної та ГВП станцій  безпосередньо на баку 


• Теплоізоляція з вспіненого поліуритану ( незнімна )


• Продуктивність станції ГВП до 25 л / хв
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EXPRESSINO 300

Speichergewicht kg 83

Speichergewicht inkl. Stationen kg 104

Druck, max. bar 3

Druck, max. Frischwasserstation bar 10

Betriebstemperatur, max. °C 95

Speicherinhalt l 286

Bereitschaftsvolumen Solar l 70

Kesselnachheizvolumen Vn l 117

Nachheizvolumen bei E-Heizung l 110

Warmhalteverlust (Sstby) W 66

Das AquaPaket EXPRESSINO – Ihr Paket für  
geringen Platzbedarf und kurze Montagezeit

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

Kuchenäcker 2 | 72135 Dettenhausen | Tel +49 7157 5359-1200 | Fax +49 7157 5359-1209 | info@paradigma.de | www.paradigma.de

Das AquaPaket EXPRESSINO für solare Warmwasserbereitung und 
teilsolares Heizen mit Frischwasserspeicher ist wie gemacht für 1 
bis 4 Personen-Haushalte. Die hygienische Trinkwarmwasserberei-
tung erfolgt bei diesem Paket nach dem Frischwasserprinzip. Das 
AquaPaket EXPRESSINO punktet mit seiner kompakten Bauform, 
durch die es ideal in kleinen Einfamilienhäusern (Dachheizzentrale) 
eingesetzt werden kann. Diese Bestandteile sind im Paket enthal-
ten: Vakuumröhren-Kollektoren mit Montageset und Frischwasser-
speicher EXPRESSINO mit Frischwasser- und Solarstation.
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Technische Daten

Speicher

AquaPaket EXPRESSINO використовує сонячну енергію для нагріву 
гарячої води та підтримки системи опалення і чудово підходить для 
домогосподарств, що мають від 1 до 4 осіб. Гігієнічна підготовка 
гарячої води з цим комплектом базується на принципі проточного 
нагріву свіжої води. AquaPaket EXPRESSINO, завдяки своїй 
компактній конструкції, є ідеальним для використання в невеликих 
окремих будинках чи квартирах. Компоненти, що входять до 
комплекту: вакуумні колектори Paradigma, монтажний комплект та 
комбінований бак EXPRESSINO з проточною установкою гарячого 
водопостачання та сонячною насосною станцією.

AquaPaket EXPRESSINO - Ваш пакет для 
швидкого монтажу в обмеженому просторі

Технічні дані

Вага баку

Вага баку з станцією ГВП

Робочий тиск / бак

Робочий тиск / станція ГВП

Робоча температура, макс

кг

кг

бар

бар

°С

Ємкість баку

Резервний об’єм / сонце

Об’єм нагрівання котлом

Об’єм нагрівання ел.теном

Втрати тепла (при очікуванні)

л

л

л

л

Вт

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


