
Solarstationen

Moderne Messtechnik  
in kompakter Form
Die Einstrang-Solarstation wird zur reinen so laren Trinkwasser-
erwär mung des AquaSolar Systems eingesetzt. STAqua mono 
überzeugt mit moderner Messtechnik und sorgt für eine hohe An-
lagensicherheit und exakte Ertragsberechnung.

Zweistrang-Solarstation  
für beste Ergebnisse
Die einzigartige Solarstation STAqua II er mög licht hohe Solarer-
träge bei minimalem Energieeinsatz. Sie überzeugt mit einer  
Viel zahl an Vorteilen für die Trinkwassererwärmung und das teil-
solare Heizen.

Regler SystaSolar Aqua II
Der Solarregler SystaSolar Aqua II ist das Herzstück beider Solar -
stationen. Auch wenn die Sonne nur diffus scheint, bringt der  
SystaSolar Aqua II die gesammelte Wärme zuverlässig vom  
Vakuumröhren-Kollektor in Ihren Speicher. Die Tages-, Monats- 
und Jahresgewinne können am Solarregler durch den integrierten 
Wärmemengenzähler abge lesen werden. Ist die Anlage mit  
einem Heizungsregler verbunden, werden die Solarwerte auch 
auf der App Paradigma Solar dargestellt.

• Einfache Bedienung über farbigen Touchscreen

• Direktes Einstellen und Ablesen von Temperaturen  
und Solargewinnen

• Genaue Ermittlung der solaren Gewinne dank  
Volumenstromsensor 

• Intelligente Frostschutzfunktion, die die Anlage mit  
minimalem Energieaufwand vor dem Einfrieren schützt

• Ermittelt selbstständig wichtige Parameter und optimiert Ihre 
Anlage für den höchsten Ertrag. Somit ist sie perfekt eingestellt

• Permanenter Funktionscheck für einen optimalen Betrieb, bei 
Problemen meldet sich die Anlage automatisch

• Fernüberwachung und Fernwirken über Web-Portal SystaWeb

STAqua mono STAqua II

Kompakte Mess- und Antriebseinheiten
Die Solarstationen bilden die Mess- und Antriebseinheiten in den Paradigma- 
Solaranlagen für Wärme. In den kompakten Baugruppen befindet sich die 
Intel ligenz der Anlage: Der höchst innovative Solarregler SystaSolar Aqua II. 
Darüber hinaus sitzen im bestens gegen Wärmeverluste isolierten Gehäuse 
eine energie sparende Solarpumpe, Anschlüsse für die Solarverrohrung, ein 
Sicherheitsventil sowie Messeinrichtungen für Volumenströme und Wärme-
mengen.

Solarwärme

Сонячні станції містять всі необхідні вимірювальні та керуючі елементи 
для ефективної роботи геліоустановок Paradigma. Система 
інтелектуального керування сонячним контуром розміщена в 
компактному високоінноваційному сонячному контролері SystaSolar 
Aqua II. Крім того, в корпусі станції розташовано енергозберігаючий 
сонячний насос, з'єднання для сонячних трубопроводів, запобіжний 
клапан і вимірювальні прилади для визначення об’ємних потоків і 
кількості тепла, які добре захищені від втрат тепла.

Компактні сонячні станції

Однолінійна сонячна станція використовується для оптимальної 
роботи сонячної системи AquaSolar. STAqua mono вражає 
сучасними вимірювальними технологіями та забезпечує високу 
безпеку установки та точний підрахунок продуктивності.

Сучасна технологія вимірювань 
у компактній формі

Сонячне тепло

Сонячні станції

Сонячна станція  для 
найкращих результатів
Унікальна сонячна станція STAqua II забезпечує високі 
показники сонячної продуктивності при мінімальних витратах 
енергії. Це надає надає станції безліч переваг під час нагріву 
гарячої води та часткового сонячного опалення.

Регулятор SystaSolar Aqua II
Сонячний контролер SystaSolar Aqua II є серцем обох сонячних 
станцій. Навіть якщо сонячні випромінювання розсіяне, 
SystaSolar Aqua II надійно подає зібране тепло від вакуумних 
труб колектора до накопичувального баку. Завдяки 
вбудованому лічильнику тепла, можна завжди отримати 
інформацію про щоденну, щомісячну та річну продуктивність 
сонячної установки. Якщо система підключена до контролера 
опалення, всі параметри сонячної установки також 
відображатимуться в додатку Paradigma Solar.

• Просте управління за допомогою кольорового сенсорного 
екрану


• Прямі налаштування і зчитування температури та сонячної 
продуктивності


• Точне визначення сонячної продуктивності, завдяки датчику 
об’ємного потоку


• Інтелектуальна функція захисту від морозу, яка захищає 
систему від замерзання при мінімальних витратах енергії

• Самостійно визначає важливі параметри та оптимізує вашу 
систему для отримання максимальної продуктивності. 
Автоматичне ідеальне налаштування.


• Постійна перевірка функцій для оптимальної роботи, система 
автоматично повідомляє про виникнення проблем


• Віддалений моніторинг та дистанційне управління через веб-
портал SystaWeb
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Technische Daten

STAqua mono STAqua II

Dauerbetriebstemperatur Rücklauf max. °C 95 95

Gesamtinhalt l 0,3 0,3

Montagegewicht kg 4 7,6

Sicherheitsventil 6 bar 4 bar

Pumpentyp UPM3 SOLAR 15-105 130 UPM3 SOLAR 15-105 130

Außenmaße (H x B x T) mm 576 x 272 x 169 470 x 360 x 170

Wandabstand, bis Mitte Rohr mm 50 60

Empfohlene Anwendungsbereiche

STAqua mono STAqua II

AquaPaket Compact • –

AquaPaket Universal, PS2Plus FST,  
EXPRESSO und PLASMA – •

Zwei AquaSysteme Ost / West an einem Speicher – •

Zweistrang-AquaSysteme von 17 m2 bis 34 m2 – •

Solarwärme

Vorteile STAqua mono und STAqua II
•  Geringer Platzbedarf durch Integration wesentlicher Komponenten inklusive Solarregler SystaSolar Aqua II

•  Überschaubarer Installationsaufwand durch komplette Vorverdrahtung aller Komponenten

•  Hohe Funktionssicherheit durch geringe Anzahl an Dichtstellen und Verbindungen

•  Hochwertige Dichtungswerkstoffe

•  Geringe Wärmeverluste durch kompakte, gekapselte Wärmedämmschale aus wasserdampfgeschäumtem Polypropylen (EPP)

•  Leistungsstarke Energieeffizienzpumpe für minimalen Stromverbrauch

•  Sicherheitsventil zertifiziert mit „Solar“

•  Äußerst zuverlässige Anschlusstechnik

•  Zwei-Wege-Zonenventil zur effektiven Vermeidung von Fehlzirkulationen und Wärmeverlusten

•  Integrierte Abblaseleitung mit Klemmringverschraubung (STAqua II)

•  Innovatives Wandhalterkonzept (STAqua mono)

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

• Потребує мало місця, завдяки інтеграції основних компонентів, включаючи сонячний контролер SystaSolar Aqua II


• Просте встановлення, завдяки повному попередньому підключенню всіх компонентів


• Висока функціональна надійність через невелику кількість місць ущільнення та з'єднань


• Високоякісні ущільнювальні матеріали


• Низькі втрати тепла завдяки компактній, капсульній теплоізоляційній оболонці, виготовленій з спіненого поліпропілену


• Потужний енергоефективний насос для мінімальних витрат енергії


• Запобіжний клапан із сертифікатом "сонячний"


• Надзвичайно надійна технологія підключення


• Двохходовий зонний клапан для ефективного уникнення неправильної циркуляції та втрат тепла


• Вбудована лінія запобіжного клапану з компресійною арматурою (STAqua II)


• Інноваційна концепція настінного кронштейна (STAqua mono)

Переваги STAqua mono та STAqua II

AquaPaket Compact

 Тривала макс. температура зворотки 

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

Рекомендації по застосуванню

Технічні дані

AquaPaket Universal, PS2Plus 
FST, EXPRESSO та Plasma

Дві AquaСистеми Схід/Захід з одним баком

Два поля AquaСистеми від 17м2 до 34м2

Вміст води

Вага

Запобіжний клапан

Тип насосу

Габарити ( В х Ш х Г )

Відстань від стіни до центру труб


