
FLEXCA

Modernste Pufferspeichertechnologie
Mit dem FLEXCA Speicher können anspruchsvolle Anlagenkonzepte mit 
großem Puffervolumen realisiert werden. Auf diese Weise werden eine 
hohe Unabhängigkeit von fossilen Energien, ein hoher Solarertrag oder 
sogar beides erreicht.

Nutzen und Vorteile für Sie
• Speichergrößen von 2.760 bis 5.460 Litern

• Geringste Wärmeverluste durch innovative  
Vakuumdämmung

• Hervorragende Platzausnutzung im Vergleich zu  
Pufferkaskaden

• Einzigartig für Sanierungen im Gebäudebestand

• Durch modularen Aufbau kann die Einbringung ohne 
Baumaßnahmen oder Vorortschweißung durchgeführt 
werden

• Kombinierbar mit Solarthermie, Pellets-, Holz- und Gas-
kesseln sowie Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken, 
Nahwärme und Photovoltaik

• Große Solarenergiemengen über längere Zeit speicherbar

Speicher

Verlustarm, kompakt und flexibel:  
Der modulare FLEXCA

Der FLEXCA ist der erste Vakuumspeicher von Paradigma für Volumina zwi-

schen 2.760 und 5.460 Litern auf dem Markt. So kann ein Mehrfamilien- 

haus, ein Betrieb oder ein Einfamilienhaus mit großem Wärmebedarf 

autark mit Solarthermie versorgt werden. Die gespeicherte Energie lässt 

sich gleichzeitig zur Warmwasserbereitung und zur Heizung nutzen − dies 

gelingt mit Hilfe der Frischwasserstation WSF-35 III von Paradigma.

Idealerweise kommt der FLEXCA in Kombination mit Holz- und Holzpellets- 

kesseln oder Gasbrennwertkesseln zum Einsatz. Weitere Wärmequellen 

eignen sich ebenso zur Beladung des Speichers, wie Wärmepumpen, 

Blockheizkraftwerke, Nähwärmenetze und überschüssiger Strom aus 

Photovoltaik (Power to Heat).

In Teilstücken wird der FLEXCA eingebracht, vor Ort montiert und eignet  

sich dadurch hervorragend zur energetischen Sanierung bestehender 

Gebäude. Seine Vakuumdämmung ermöglicht es Modernisierern, gro-

ße Mengen Warmwasser über mehrere Tage zu speichern – und so die 

Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen drastisch zu steigern. Dafür 

wurde der modulare und kompakte Vakuum-Großspeicher mit dem  

OTTI-Innovationspreis 2017 ausgezeichnet.

З накопичувачем FLEXCA можна реалізувати складні системні 
концепції з великими обсягами накопичення. Таким чином, 
досягається висока ступінь незалежності від викопного палива та 
висока ефективність використання сонячних колекторів

Cучасна технологія накопичення

Малі втрати тепла, компактність та 
гнучкість: модульна FLEXCA

Баки

FLEXCA

• Розміри баків від 2760 до 5 466 літрів


• Мінімальні втрати тепла завдяки інноваційній 
вакуумній ізоляції


• Прекрасне використання місця в порівнянні з 
каскадами буферних баків


• Велика кількість сонячної енергії може 
зберігатися протягом тривалого періоду часу

FLEXCA це перший вакуумний акумулятор Paradigma на ринку 
об'ємом від 2760 до 5460 літрів. Таким чином, багатоквартирний 
будинок, офіс або односімейний будинок з великою потребою в 
теплі, можуть бути повністю забезпечені сонячною тепловою 
енергією, без використання викопного палива. Збережена енергія 
може одночасно бути використана для опалення та гарячого 
водопостачання - за допомогою проточної станції WSF-35 III від 
Paradigma.


FLEXCA ідеально підходить для використання в комбінації з 
пелетними та дров’яними або газовими конденсаційними котлами. 
Інші джерела тепла також можуть бути підключені до накопичувача, 
наприклад теплові насоси, когенераційні установки, центральні 
теплові мережі та надлишок електроенергії від фотоелектрики 
(потужність для нагріву).


Бак FLEXCA складається з секцій, які збираються на місці, що 
робить його ідеальним для енергоефективної реконструкції існуючих 
будівель. Його вакуумна ізоляція дозволяє користувачам зберігати 
велику кількість гарячої води протягом декількох днів - і тим самим 
суттєво підвищити їх незалежність від викопного палива. За це 
модульну та компактну вакуумну акумуляторну систему було 
відзначено премією OTTI Innovation Award 2017.

Вигоди та переваги для вас
• Унікальний для реконструкції існуючих будинків


• Завдяки модульній конструкції монтаж можна здійснити 
без будівельних робіт або зварювання 


• Може поєднуватися з сонячними колекторами, 
пелетними, деревними та газовими котлами, а також 
тепловими насосами, когенераційними установками, 
локальним тепломережами та фотоелектрикою
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FLEXCA 2 FLEXCA 3 FLEXCA 4

Vakuumausführung Best.-
Nr. 

07-4103 07-4104 07-4105

Standardausführung Best.-
Nr. 

07-4100 07-4101 07-4102

Speicherinhalt l 2.760 4.110 5.460

Speichergewicht, leer kg 591 799 1.007

Speichergewicht, gefüllt kg 3.351 4.909 6.467

Breite mit / ohne Dämmung mm 1.850 / 1.565 1.850 / 1.565 1.850 / 1.565

Höhe mit / ohne Dämmung mm 2.130 / 1.980 2.130 / 1.980 2.130 / 1.980

Länge mit / ohne Dämmung mm 1.905/ 1.386 2.535 / 2.016 3.165 / 2.646

Notwendige Montagehöhe mm 2.170 2.170 2.170

Kippmaß mm 2.060 2.060 2.060

Notwendige Breite zum Transport mm 700 700 700

Transportgewicht Zwischenmodul kg 150 150 150

Transportgewicht Endmodul kg 190 190 190

Warmhalteverlust (Sstby) Vakuumausführung W 136 168 201

Warmhalteverlust (Sstby) Standardausführung W 189 248 307

Technische Daten

Technologie

Speicher

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 FLEXCA Pufferspeicher verfügt über eine modulare Bauweise: 
Zur Auswahl stehen Varianten mit  zwei Modulen und einem Ge-
samtvolumen von 2.760 Litern bis hin zu maximal vier Modulen 
mit 5.460 Liter Fassungsvermögen. Die Elemente werden einzeln 
in den Heizungsraum eingebracht und dort ohne Schweißarbeiten 
zusammengefügt. Aufgrund dessen lässt sich der FLEXCA auch im 
Gebäudebestand ohne bauliche Eingriffe einbringen. In Summe 
verbraucht er deutlich weniger Platz als eine herkömmliche Spei-
cherkaskade mit aus mehreren in Reihe geschalteten Speichern.

Für den Einsatz mit erneuerbaren Energien ist der FLEXCA prädes-
tiniert. Er kann auch größere Mengen Solarenergie über längere 
Zeit speichern. In Ein- und Zweifamilienhäusern sind somit solare 
Deckungsraten von bis zu 80 % im Bereich des Möglichen. Selbst 
mit moderat dimensionierten Kollektorflächen von 20 bis 30 m² 
sind solare Deckungsraten von mehr als 50 % möglich. 

01 | Endmodul

02 | Zwischenmodul

03 | Manteldämmung

04 | Spannstangen

05 | Bodenschienen

06 | Be- und Entladerohre

07 | Bodendämmung

08 | Frontdämmung

09 | Endplatten

10 | Kunststofffüße

11 | Entlüftungsstutzen

12 | Vakuum-Dämmelemente
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Die konventionell unterstützte Solarheizung mit über 50 % Unab-
hängigkeit von fossilen Brennstoffen ist mit FLEXCA keine Utopie 
mehr.

Durch die hochwertige Vakuumdämmung, seine kompakte Bau-
weise, seine innen liegende Verrohrung und sein gutes Schich-
tungsverhalten verzeichnet der FLEXCA nur halb so große Wär-
meverluste wie eine Speicherkaskade und arbeitet daher 
besonders ökonomisch. 

Вакуумний тип

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

Буферний бак FLEXCA має модульну конструкцію: існують 
версії з двома модулями та загальним об'ємом від 2760 
літрів до максимум чотирьох модулів, місткістю 5 466 літрів. 
Елементи окремо постачаються в котельню і збираються там 
без використання зварювання. Як результат, FLEXCA може 
бути встановлено в існуючих будівлях без будь-якого 
структурного втручання. Загалом він займає значно менше 
місця, ніж звичайний каскад зберігання з кількома 
послідовно з'єднаними буферними баками.

FLEXCA призначений для використання з поновлюваними 
джерелами енергії. Він також може зберігати велику 
кількість сонячного тепла протягом тривалого періоду часу. 
В приватному будинку показник сонячного покриття може 
досягати 80%. Навіть при середній встановленій площі 
колекторів від 20 до 30 м2 можливі показники сонячного 
покриття понад 50%.

Технологія

Баки

Технічні дані

Завдяки FLEXCA, підтримування системи опалення завдяки 
сонячній енергії з більш ніж 50% незалежністю від викопного 
палива, вже не є утопією.

Завдяки високоякісній вакуумній ізоляції, її компактній 
конструкції, внутрішнім трубопроводам та хорошій 
стратифікаційній поведінці, FLEXCA втрачає лише половину 
тепла в порівнянні з каскадом декількох накопичувальних 
баків, а тому є особливо економічним.


Стандартний тип

Об’єм

Вага баку, порожній

Вага баку, наповнений

Ширина з/без ізоляції

Висота з/без ізоляції

Довжина з/без ізоляції

Необхідна для монтажу висота

Висота нахилу

Необхідна для транспортування щирина

Транспортна вага внутрішнього модуля

Транспортна вага торцевого модуля

Теплові втрати (очікування) / вакуумна

Теплові втрати (очікування) / стандартна

Крайній модуль
Внутрішній модуль

Ізоляційне облицювання
Стягуючі шпильки
Підлогові шини
Патрубки підключення

Підлогова ізоляція
Фронтальна ізоляція

Фінішне облицювання
Пластикові опори
Штуцер розповітрювання
Вакуумні ізоляційні елементи

Арт.
№

Арт.
№

л

кг

кг

мм

мм

мм

мм

мм

мм
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кг

Вт

Вт


