
Aqua EXPRESSO III

Der leistungsstarke und 
schnelle Frischwasserspeicher 
Ein Meilenstein in Hygiene, Energieeffi  zienz und Wärmekomfort. 
Dank der angeschlossenen Frischwasserstation wird immer be-
sonders hygienisches Trinkwasser zum Duschen, Baden und Wa-
schen gezapft. Durch den integrierten Heizungspuffer wird die 
Zahl der Kesseleinschaltungen stark verringert. Das ermöglicht ei-
nen besonders schonenden und schadstoffarmen Betrieb. 

Ein weiterer Pluspunkt: Mit der optimierten Wärmedämmung er-
reicht Auqa EXPRESSO III Energieeffi  zienzklasse B. Damit kann 
nahezu die gesamte gespeicherte Wärme im Pufferwasser für die 
Trinkwassererwärmung genutzt werden. Es gibt keinen ver-
gleichbaren Kombispeicher, der das so gut kann wie der Aqua 
EXPRESSO III.

Effi  ziente Speichertechnik
Alle Paradigma Puffer-, Warmwasser- oder Kombispeicher gehören zur 
neuesten Generation der Speichertechnik. Sie sorgen dafür, dass das er-
wärmte Wasser genau dann zur Verfügung steht, wenn es gebraucht 
wird. Dabei präsentieren sie sich besonders wirtschaftlich, sind perfekt 
wärmegedämmt und mit kompakten Maßen extrem effi  zient. 

• Für bis zu 4 Haushalte

• In 4 Größen lieferbar bis max. 1.000 Liter Inhalt

• Zwei Anschlussvarianten mit Anschlüssen rechts oder links
der Frischwasserstation

• Einfaches und komfortables Bedienen über einen farbigen
Touchscreen-Bildschirm

Speicher

Leistungsmerkmale
• Frischwasserstation für hygienisch erwärmtes Wasser

• Schüttleistung bis 35 l / min

• Hohe Energieeffi  zienz durch thermische Schichtleit-
technik, die ohne Wärmetauscher auskommt

• Mehrtagesspeicher durch Top-Wärmedämmung

Ефективна технологія акумулювання 
Всі акумулюючі ємкості, бойлери та комбіновані баки компанії 
Paradigma належать до нового покоління технології накопичення 
теплової енергії. Вони забезпечують високий рівень комфорту та 
надають можливість отримувати гарячу воду саме в той момент, коли 
це необхідно. Основні переваги - висока енергетична ефективність, 
мінімальні тепловтрати та компактні розміри.

Потужний та ефективний 
теплообмінник для приготування 
гарячої води 
За рахунок вмонтованого пластинчатого теплообмінника, 
приготування гарячої води відбувається в проточному режимі, 
що гарантує високу гігієнічність та комфорт. Гаряча вода 
готується в момент відкривання змішувача. Буферна ємкість, 
яка використовується для накопичення теплової енергії, 
забезпечить меншу кількість запусків котла, що позитивно 
впливає на моторесурс теплогенератора.


Наступна характеристика, яка заслуговує на увагу - неопорова 
теплоізоляція баку з поліефірним волокном. Це дає змогу 
майже повністю використати накопичену теплову енергію для 
приготування гарячої води. Немає жодного баку, який може 
готувати гарячу воду так швидко та ефективно, як Aqua 
EXPRESSOIII.

Особливості та переваги 
• Станція приготування гарячої води в проточному 

режимі


• Продуктивність ГВП - до 35л/хв


• Висока енергетична ефективність за рахунок 
температурного розшаруваня, без використання 
теплообмінника


• Сучасна теплоізоляція дозволяє ефективно 
акумулювати теплову енергію 

• 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




Aqua EXPRESSO III – die beste Lösung

Wer möglichst geringe Gesamtkosten über die gesamte Lebensdauer des Heizsystems erreichen möchte, sollte auf den Aqua 
EXPRESSO III setzen. Er ist eine wirtschaftliche und energetisch sehr günstige Lösung!
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01 I Sonnenkollektor

02 I Solarstation mit Solarregler

03 I Warmwasser

04 I Speicher

05 I Heizkessel (Pelletskessel)

06 I Heizkörper, Fußboden-   
 oder Wandheizung

07 I Frischwasserstation mit 
Frischwasserregler

08 I Pufferspeicher

Diagnose und Wartung
• Automatische Funktionsdiagnose im Regler. Somit steht 

Warmwasser stets zuverlässig zur Verfügung 

• Fernüberwachung und Meldung von Störungen über 
Web-Portal SystaWeb möglich

• Absperrventile und Spülanschlüsse sind bequem 
zugänglich

• Alle Komponenten der Firschwasserstation können ohne 
Entleeren des Speichers gewartet werden

Dämmung
• Wärmetechnisch vorteilhaftes Aufsetzen der Frisch-

wasserstation auf die Wärmedämmung des Speichers

• Geringe Wärmeverluste durch Wärmedämmung aus 
PU-Hartschaumschalen, Energieeffi  zienzklasse B

• Siphonierte Anschlüsse verhindern Rohrnetzverluste und 
sparen dadurch eine Menge Energie

• Außergewöhnlich gute Boden- und Deckeldämmung

Zirkulation
• Eine intelligente Zirkulationssteuerung vermeidet unnötige 

Wärmeverluste auf vielfache Weise

• Energiesparende zeit- und temperaturabhängige 
Ansteuerung der Zirkulationspumpe

• Automatische Anschubroutinen ermitteln und 
minimieren den realen Zirkulationswärmebedarf

• Kurzes Betätigen einer beliebigen Zapfarmatur ersetzt 
die elektronische Tasterfunktion

Schichtungsverhalten
• Der Aqua EXPRESSO III zeigt ein hervorragendes 

Schichtungsverhalten bei Speicherladung 

• Alle Wärmequellen und Verbraucher werden 
hydraulisch getrennt angeschlossen

• Die Solarwärme wird immer oben eingespeist 

• Schon die kleinsten Mengen Solarwärme können 
deshalb ohne langwieriges Vorwärmen sofort 
genutzt werden
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Якщо ви прагнете досягти найменших можливих загальних витрат протягом усього терміну експлуатації опалювальної 
системи, вам слід покластися на Aqua EXPRESSO III. Це економічне та енергетично ефективне рішення!

Ізоляція 
• Термічно вигідне розміщення станції гарячої води на 

теплоізоляції накопичувального баку


• Низькі втрати тепла завдяки теплоізоляції, 
виготовленій з твердих неопорових оболонок, клас 
енергоефективності B


• Сифонні з'єднання запобігають втратам через 
трубопровідні мережі і тим самим економлять значну 
кількість енергії


• Надзвичайно хороша ізоляція знизу та зверху баку

Aqua EXPRESSO III - найкраще рішення

01｜Сонячний колектор


02｜Сонячна насосна станція


03｜Гаряче водопостачання


04｜Буферний бак

05｜Опалювальний котел


06｜Система опалення


07｜Проточна станція приготування 

        гарячої води, з контролером


Пошарове накопичення 
• Aqua EXPRESSO III демонструє чудову стратифікацію 

теплоносія під час накопичення теплової енергії


• Усі джерела тепла та споживачі гідравлічно розділені


•  Сонячне тепло завжди завантажується зверху


• Навіть найменша кількість сонячного тепла може бути 
використана негайно, без тривалого попереднього 
нагрівання


Рециркуляція 
• Інтелектуальне управління рециркуляцією дозволяє 

уникнути зайвих втрат тепла


• Енергозберігаюче управління роботою циркуляційного 
насоса за часовими інтервалами та температурою


• Автоматичні режими пуску визначають та мінімізують 
реальну потребу в тепловій енергії


• Коротке відкривання будь-якого крану замінює 
функцію циркуляції

Діагностика та обслуговування 
• Автоматична діагностика функцій в контролері. Це 

означає, що гаряча вода завжди доступна


• Можливий віддалений моніторинг та повідомлення про 
несправності через веб-портал SystaWeb


• Запірні клапани та зливні клапани легко доступні


•  Всі компоненти станції приготування гарячої води 
можна обслуговувати, не спорожнюючи резервуар




Die Pufferspeicherkaskade

Jeder Aqua EXPRESSO III kann auch mit einem oder mehreren Pufferspeichern in Reihe geschaltet wer den. Damit ist der mögliche Kom-
binationsbereich mit Solaranlagen von 5 bis ca. 40 m2 außerordentlich breit.

Sicherheit
• Zuverlässiger Verbrühungsschutz auch ohne  

Verwendung externer Warmwassermischer 

• Speicher mit Frischwasserstation sowohl im Altbau als 
auch im Neubau problemlos und sicher einsetzbar

Energieverbrauchsmessung
• Der Frischwasserregler SystaEXPRESSO II erfasst  

und speichert die für Warmwasser und Zirkulation  
verbrauchten Wärmemengen zuverlässig

• So können mögliche Einsparpotenziale erkannt und  
umgesetzt werden

Neuartige Temperatursteuerung
• Innovative Warmwasser-Temperatursteuerung  

statt Regelung

• Zusätzlicher Warmwasserfühler ermöglicht stetige  
Zustands- und Stördiagnose

• Jahreszeitliche Schwankungen der Kaltwasser- 
temperatur werden zuverlässig ausgeglichen

Vorbeugung gegen Verkalkung
• Nachkühlen des Wärmetauschers mit Hilfe der 

Zirkulations pumpe
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Zapfverhalten 
• Warmwasser-Spitzenzapfleistung von 35 Litern pro  

Minute

• Sofortige Verfügbarkeit des Warmwassers durch sehr  
geringen Wärmetauscherinhalt von nur etwa 1 Liter

• Hygienisch erwärmtes Frischwasser durch Durchlauf- 
prinzip

• Exaktes Einhalten der Solltemperatur

• Selbst extreme Lastsprünge sind an der Zapftstelle  
nicht spürbar 

• Das gleichzeitige Betreiben mehrerer Zapfstellen  
(Dusche, Badewanne) ist jederzeit problemlos möglich

Der Aqua EXPRESSO III wurde für ein ideales Zusammenspiel mit dem AquaSolar System von Paradigma ent- 
wickelt. Die hocheffizienten Sonnenkollektoren sammeln die Solarwärme mit bestmöglicher Effizienz. Der Aqua 
EXPRESSO III speichert die wertvolle Solarwärme mit geringsten Verlusten und stellt sie bei Bedarf nahezu ohne 
Zeitverzug zur Verfügung.

Кожен Aqua EXPRESSO III також може послідовно з'єднуватися з одним або декількома буферними баками. Це робить 
можливим підключення сонячних колекторів, площею від 5 до приблизно 40 м2.

Використання гарячої води 
• Висока продуктивність гарячого водопостачання -  до 

35 літрів на хвилину


• Миттєва наявність гарячої води завдяки дуже 
низькому вмісту теплообмінника - близько 1 літра


• Гігієнічно нагріта вода завдяки проточному принципу 
приготування


• Точна відповідність встановленій температурі


•  Навіть екстремальні стрибки навантаження не помітні 
під час користуваня гарячою водою


• Одночасна робота декількох кранів (душ, ванна) 
можлива в будь-який час без жодних обмежень

Каскад буферних баків

Новий контроль темпператури 
• Інноваційний контроль температури гарячої води 

замість стандартного регулювання


• Додатковий датчик гарячої води забезпечує постійний 
контроль стану та діагностику несправностей


•  Сезонні коливання температури холодної води 
надійно нівелюються

Вимірювання споживання енергії 
• Контролер проточної станції SystaEXPRESSO II надійно 

записує та зберігає дані про кількість теплоти, яка 
використовується для гарячої води та циркуляції


• Це дозволяє визначити та реалізувати потенційне 
енергозбереження

Безпека 
• Надійний захист від ошпарювання, навіть без 

використання зовнішніх змішувачів гарячої води


• Бак для зберігання з проточною станцією можна легко 
та безпечно використовувати як у старих, так і в нових 
будівлях

Aqua EXPRESSO III був розроблений для ідеальної взаємодії з системою AquaSolar від Paradigma. 
Високоефективні сонячні колектори збирають сонячне тепло з найкращою можливою ефективністю. Aqua 
EXPRESSO III зберігає цінне сонячне тепло з мінімальними втратами і за потреби робить його доступним 
практично без затримки.

Профілактика накипу 
• Охолодження теплообмінника після завершення 

розбору гарячої води за допомогою циркуляційного 
насоса
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Aqua EXPRESSO III 
500

Aqua EXPRESSO III 
650

Aqua EXPRESSO III 
800

Aqua EXPRESSO III 
1000

Notwendige Montagehöhe mm 1.670 2.020 2.040 2.230

Höhe mit /ohne Isolierung mm 1.620/1.540 1.970 / 1.870 1.990 / 1.890 2.180 / 2.080

Durchmesser mit /ohne Isolierung mm 900 / 700 900 / 700 990 / 790 1.050 / 850

Kippmaß mm 1.692 1.997 2.048 2.247

Notwendige lichte Breite 
zum Transport

mm 710 710 800 860

Gewicht Speicherbehälter kg 87 103 116 138

Gesamtvolumen l 500 636 815 1.047

Bereitschaftsvolumen für WW l 233 233 299 355

Wärmehalteverlust - ErP Klasse B B B B

Technische Daten

Der Aqua EXPRESSO III eignet sich ideal zur Verwendung regene-
rativer Energien wie Sonnen- und Holzverbrennungsenergie oder 
konventioneller Energien wie Gas, Öl und Wärmepumpen, weil 
die gespeicherte Wärme zugleich zur Warmwasserbereitung und 
zum Heizen genutzt werden kann. 

Er steht für Spitzen-Know-how hinsichtlich der Minimierung von 
Wärmeverlusten und erreicht durch die Schichtladeeinrichtun-
gen für Kessel- und Solarvorlauf eine optimale Nutzung der ein-
gebrachten Wärme.

Sonnenkollektoren 

Biomasse

Gaskessel

Wärmepumpe

Blockheizkraftwerk

Ölkessel

Anwendungen für Alt- und Neubauten

Wärmequellen

Schwimmbad 

Wandheizung 

Fußbodenheizung

Radiatoren

Warmwasser

Multifunktional und innovativ

Pellets, Hackschnitzel,
 Scheitholz, Kachelofen

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

Speicher

Aqua EXPRESSO III ідеально підходить для використання 
відновлювальних джерел енергій, таких як сонячна і енергія 
згоряння деревини, або таких теплогенераторів, як газові, 
рідкопаливні котли та теплові насоси, тому що накопичене 
тепло може використовуватися для гарячої води та 
опалення одночасно.

Мультифункціональність та інноваційність

Необхідна монтажна висота

Технічні дані

Це означає найкраще рішення щодо мінімізації втрат енергії 
та досягнення оптимального використання тепла, що 
акумулюється через баки з пошаровим накопиченням від 
котла та сонячного колектора.


Джерела тепла

Сонячний колектор

Біомаса ( деревні 
пелети та тріска, дрова 

та брикети )

дрова

Газовий котел

Тепловий насос

Когенераційна 
установка

Рідкопаливний котел

Споживачі тепла

Басейн

Стінове опалення

Підлогове опалення

Радіатори

Гаряча вода

Висота з ізоляцією / без ізоляції

Діаметр з ізоляцією / без ізоляції

Висота нахилу

Необхідна ширина  для 
транспортування

Вага буфера

Об’єм буфера

Об’єм буфера для ГВП

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


