
Aqua EXPRESSO HF

Spitzentechnologie für Wärmepumpen
Der Kombispeicher eignet sich für größere Nachheizvolumenströme bei 
Wärmepumpen und Heizkesseln in Kombination mit regenerativen 
Energiequellen. Dank der angeschlossenen Frischwasserstation wird im-
mer hygienisches Trinkwasser aufbereitet. Durch eine geschichtete Spei-
cherung der Wärme kann diese optimal für die Heizung und die Trink-
wassererwärmung genutzt werden.

Leistungsmerkmale
•  Hoher Trinkwarmwasserkomfort bis 35 l / min

•  Rücklaufumschaltung mittels 3-Wege-Umlenkventil-Set 
für Wärmeerzeuger mit geringem Temperaturhub und 
hohen Volumenströmen

•  Geeignet für Volumenströme bis 2.500 l / h

•  Kombinierbar mit Wärmepumpen bis 15 kW

•  Kombinierbar mit Heizkesseln bis 65 kW

•  Hervorragendes Wärme-Schichtungsverhalten

•  Ideal für die Kombination mit einem AquaSolar System

•  Solarstation STAqua II direkt am Speicher montierbar

•  Speichervolumen 805 l

Speicher

Der optimierte Frischwasserspeicher 

Der Aqua EXPRESSO HF wurde optimiert im Hinblick auf eine clevere 
Anordnung der Anschluss-Stutzen bei gleichzeitiger Minimierung 
von Wärmeverlusten und überzeugt durch eine stabile Aufrechter-
haltung der Temperaturschichtung. So wird eine optimale Nutzung 
der eingebrachten Wärme gewährleistet. 

Der Frischwasserspeicher ist ein Heizungspufferspeicher mit einer in-
tegrierten Frischwasserstation zur Trinkwarmwasserbereitung, die 
einen hohen Warmwasserkomfort ermöglicht.

Der Aqua EXPRESSO HF eignet sich für Wärmeerzeuger mit geringem 
Temperaturhub und hohen Volumenströmen sowie für Wärme-
pumpen und größere Heizkessel, die für das Aufheizen des Warm-
wasser- und Heizungsbereichs sorgen. Eine innovative Schicht- 
einrichtung wirkt der Vermischung von wärmeren und kälteren  
Bereichen entgegen. 

Er lässt sich ideal mit regenerativen Energiequellen von Paradigma 
einsetzen. Ob thermische Solaranlage, Pelletsheizung oder Kamin- 
ofen − die gespeicherte Energie kann immer zur Warmwasserberei-
tung und zum Beheizen der Räume genutzt werden.

Cучасна технологія для теплових насосів 

Комбінований накопичувальний бак підходить для великого об’ємного 
розходу теплових насосів та котлів у поєднанні з відновлювальними 
джерелами енергії. Завдяки підключеній проточній станції завжди 
отримуємо гігієнічне приготування гарячої води. Пошарове зберігання 
тепла можна оптимально використовувати для обігріву та 
приготування гарячої води.

Оптимальне гаряче водопостачання 
Aqua EXPRESSO HF був удосконалений щодо оптимального 
розташування гідравлічних підключень, мінімізації втрат тепла і 
забезпеченні стабільного температурного розшарування. Це 
забезпечує оптимальне використання отриманого тепла.


Бак для зберігання теплоносія це накопичувальний буфер для 
опалення з інтегрованою станцією для проточного 
приготування гарячої води в гігієнічному режимі та з найвищим 
комфортом.


Aqua EXPRESSO HF підходить для теплогенераторів з низькою 
температурою теплоносія та великим об’ємним потоком, а 
також для теплових насосів та великих котлів, які нагрівають 
гарячу воду та забезпечують опалення. Інноваційний бак з 
пошаровим накопиченням запобігає змішуванню теплих і 
холодніших шарів теплоносія.


Він ідеально підходить для використання з відновлювальними 
джерелами енергії від компанії Paradigma. Будь то теплова 
сонячна система, опалення пелетами або пелетний камін з 
водяним контуром - накопичена енергія завжди може 
використовуватися для приготування гарячої води та обігріву 
приміщень.


Особливості та переваги 
• Станція приготування гарячої води в проточному 

режимі, продуктивністю - до 35л/хв


• Перемикаючий 3-х ходовий клапан на зворотньому 
трубопроводі, який встановлюється для 
низькотемпературних генераторів тепла з великими 
об’ємними розходами


• Підходить для об'ємних потоків до 2500 л / год


• Може поєднуватися з тепловими насосами до 15 кВт

• Одночасний водорозбір з чотирьох приладів


• 4 типорозміри


• Дві можливості підключення до системи опалення: з 
правого або лівого боку відносно проточної станції


• Просте та інтуїтивне управління, контроль роботи за 
допомогою кольорового сенсорного екрану


• Можна комбінувати з котлами до 65 кВт


• Оптимальне температурне розшарування


• Ідеально підходить для комбінації із сонячною 
системою AquaSolar 


• Сонячна станція STAqua II може бути встановлена 
безпосередньо на накопичувальному баку


• Об'єм баку - 805 л
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Aqua EXPRESSO 800 HF

Notwendige Montagehöhe mm 2.040

Höhe mit / ohne Dämmung mm 1.990 / 1.910

Durchmesser mit / ohne Dämmung mm 990 / 790

Kippmaß mm 2.067

Notwendige lichte Breite zum Transport mm 800

Speichergewicht kg 118

Speicherinhalt l 805

Bereitschaftsvolumen Solar l 243

Warmhalteverlust (Sstby) W 110

Energieeffizienzklasse - C

Technische Daten

Funktionsprinzip des Aqua Expresso HF

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

Heizbetrieb – Beladung unten

Warmwasserbereitung – Beladung oben

Durch die Anwendung einer Rücklaufumschaltung mittels 3-We-
ge-Umlenkventil können auch Wärmeerzeuger mit geringem Tem-
peraturhub und hohen Volumenströmen bis 2.500 l / min zum Auf-
heizen des Warmwasser- und Heizungsbereichs eingesetzt 
werden. Das 3-Wege-Umlenkventil wechselt automatisch zwi-
schen dem Rücklauf für die Warmwasserbereitung im oberen Spei-
cherbereich und dem Rücklauf der Heizung im unteren Speicher-
teil. Somit ist der Aqua Expresso HF prädestiniert für Wärmepumpen.

Die Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe erhöht sich durch 
den Einsatz eines AquaSolar Systems von Paradigma merklich. 
Die Solaranlage arbeitet dabei wie ein zweiter Heizkessel auf dem 
Dach. Sie speist kostenlose Solarwärme in den Aqua EXPRESSO 
HF ein und entlastet  somit sowohl die Wärmepumpe als auch 
den Geldbeutel.

Warmwasser

45 °C

55 °C

Kaltwasser

Wärmepumpe

Schichteinrichtung

Frischwasser-
station

heiß

kalt

25 °C

Pellets

AquaSolar

Sonne

60 °C

35 °C

25 °C

3-Wege-Umlenkventil

heiß

AquaSolar Betrieb – Entlastung der Wärmepumpe 

kalt

warm

Speicher

Завдяки перемикаючому 3-х ходовому клапану на 
зворотньому трубопроводі, теплогенератори з низьким 
температурою подачі і великими об'ємними розходами, до 
2500 л/хв, можуть використовуватися для нагріву гарячої 
води та опалення. Триходовий перемикаючий клапан 
автоматично перемикається між звороткою для приготуваня 
гарячої води у верхній зоні накопичувача і звороткою 
опалення в нижній частині резервуара. Тому Aqua Expresso 
HF чудово підходить для теплових насосів.

Принцип функціонування Aqua Expresso HF

Необхідна монтажна висота

Технічні дані

Використання AquaSolar - ефективніше тепловий насос 

Річний коефіцієнт продуктивності (JAZ) теплового насосу 
помітно збільшується при використанні системи AquaSolar 
від Paradigma. Сонячна система працює як другий котел на 
даху. Колектор постачає безкоштовне сонячне тепло в HF 
Aqua EXPRESSO і тим самим зменшує час роботи теплового 
насосу, заощаджуючи кошти.

Гаряча вода - завантаження зверху

3-х ходовий клапан

Гаряча вода

Проточна 
станція ГВП

Холодна вода

Висота з ізоляцією / без ізоляції

Діаметр з ізоляцією / без ізоляції

Висота нахилу

Ширина  для транспортування

Вага буфера

Об’єм буфера

Об’єм буфера для сонця

Клас енергоефективності

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

Тепловий насос

Тепловий насос

Опалення - завантаження знизу

Пелети

Сонце

Споживання енергії ( очікування )


