
Regelung

Übersicht Regelungen

Hier laufen die Fäden zusammen
Die Regelung übernimmt das gesamte Energie management des Heizungs-
systems und sorgt für ein optimales Zusammenspiel der einzelnen Kompo-
nenten. Dabei garantiert die permanente Selbst über wach ungsfunk tion ei-
nen problemlosen Betrieb. Die Paradigma-Systemregler für Heizungs- und 
Solar anlagen sind einfach und komfortabel zu bedienen, sicher und ener-
giesparend. Sie können von einfachen Anlagen im Einfamilienhaus bis zu 
großen Solar- und Heizungsanlagen eingesetzt werden.

SystaSmartC – die smarte Regelung 
für Ihr ökologisches Heizsystem
• Der SystaSmartC ist unser fortschrittlichster Paradigma-System-

regler. Optimiert für Solarwärme-Systeme. Er kann mit den  
optionalen Erweiterungen, an Ihre Bedürfnisse angepasst wer-
den. Sie möchten einen Kaminofen oder ein Smarthome-System 
anschließen? Kein Problem, der SystaSmartC ist kompatibel.

• Die Bedienung? Natürlich mit dem Smartphone über die App 
Paradigma Heizung – ob von unterwegs oder von zuhause.  
Sichere Verbindung mit dem SystaSmartC-Server durch AES 256 
Verschlüsselung.

• In der App wird Ihre Anlage in Echtzeit dargestellt und Sie ha-
ben Ihre Solarerträge und Energieverbräuche immer im Blick.

• Offene Smarthome-Schnittstelle verfügbar.

Smarthome-Anbindung
Für wibutler und LOXONE  
vorbereitet.

Bilanzübersicht
Statistik Ihrer Wärme- 
mengen und Verbräuche.

Echtzeitdarstellung 
Ihrer Anlage. 

Betriebssicherheit 
Per App den Fernzugriff für 
den Handwerker freischalten.

Weniger Verschleiß
Laufzeitoptimierung
nach Kesseltyp.

Schnellstart / Komfortfunktion  
für Warmwasser und Zirkulation  
außerhalb der Zeitprogramme.

App Paradigma Heizung
Das Bedienteil in der Hosentasche

Heizung

• Meine Heizung? Stellen Sie Ihre individuellen  
 Zeitprogrammen ein.

• Doch früher zuhause? Mit einem Klick warm gestellt.

• Was macht Ihre Heizung gerade? In der Echtzeit-
 darstellung sehen Sie, was passiert.

• Neugierig was Ihr Heizsystem so leistet? Vergleichen Sie  
 Ihre Jahres- und Wochenbilanzen von Wärmemenge und  
 Energieverbrauch. 

• Doch mal ein Problem? Einfach für den Handwerker  
 freischalten.

App zur Bedienung  
Ihrer Heizungsanlage 

Heizungsregler 
SystaSmartC

Регулятор бере на себе весь енергоменеджмент системи опалення 
та забезпечує оптимальну взаємодію окремих компонентів. 
Постійна функція самодіагностики гарантує надійну роботу. 
Контролери Paradigma для систем опалення та сонячних установок 
прості та зручні у використанні, безпечні та енергозберігаючі. Їх 
можна використовувати від простих систем у приватному будинку 
до великих сонячних та опалювальних систем.

Все під контролем

SystaSmartC - інтелектуальне 
управління вашою системою опалення

Регулятори

Огляд регуляторів

Мобільний додаток Paradigma

Регулятор 
SystaSmartC

• Встановлюйте індивідуальні часові програми


• Активуйте систему опалення одним дотиком


• Ви можете побачити, що відбувається в режимі 
реального часу


• Порівнюйте річні та щотижневі баланси кількості тепла 
та споживання енергії


• Простий доступ для сервісного інженера


• SystaSmartC - наш найдосконаліший системний контролер 
Paradigma, оптимізований для сонячних установок. Його 
можна адаптувати до ваших потреб за допомогою 
додаткових розширень. SystaSmartC сумісний з системами 
«розумного будинку»


• Віддалений доступ із смартфону, що використовує мобільний 
додаток Paradigma - будь то в дорозі чи вдома. Безпечне 
з'єднання з сервером SystaSmartC за допомогою 
шифрування AES 256


• Ваша система відображається в додатку в режимі реального 
часу і ви завжди маєте доступ до всіх параметрів системи


• Доступний інтерфейс розумного будинку

Мобільний додаток 
Paradigma

Панель управління у кишені 

Огляд балансу 
Статистика ваших обсягів 
тепла та споживання.

Огляд балансу 
Статистика ваших обсягів 
тепла та споживання Розумний будинок 

Підготовлено для wibutler 
та LOXONE.

Зменшення зносу 
Оптимізація роботи на 
основі типу котла

Відображення вашої 
системи в режимі 
реального часу

Експлуатаційна безпека 
Увімкніть віддалений доступ для 
вашого сервісного інженера

Функція швидкого запуску / 
комфорту 
для гарячої води та рециркуляції поза 
часовими програмами



 

 

Übersicht
Control A SystaCompact II SystaComfort II SystaSmartC

Heizzeit-Programme

Warmwasser Zirkulation

Solar-Anbindung

Puffersystem

Erweiterungen

App Control A App Solar  
mit SystaSolar Aqua II S-Touch Paradigma Heizung

Verbindungsart Bluetooth LE Internet Heimnetzwerk Internet

Online-Update

Smarthome

Echtzeitdartsellung

Bilanzübersicht

SystaWeb Überwachung*

Solarregler SystaSolar Aqua II
und Vakuum-Röhrenkollektor 
AQUA PLASMA

SystaComfort II
Unser Komfortabler: Die perfekte Systemregelung für ein großes 
Haus – auch mit mehreren Wohnungen. Mit solarer Heizungs- 
unterstützung im Winter und solar beheiztem Schwimmbad im 
Sommer. Das ist alles möglich!

Der Heizungsregler SystaComfort II kombiniert für Sie die unter-
schiedlichsten Heizgeräte und steuert sie intelligent und zuverläs-
sig. Er stellt sicher, dass Ihr Wärmespeicher richtig aufgeladen 
wird und ge nügend Wärme zur Verfügung steht, egal für welche 
Anwendung.

Nutzen und Vorteile für Sie
•  Für Pelletskessel und Gasbrennwert-Geräte

•  Besonders geeignet für unterschiedlichste Puffersysteme 
wie Frischwasserspeicher Aqua EXPPRESSO III und einer 
Solaranlage für Heizungsunterstützung

•  Viele unterschiedliche Erweiterungen möglich, z. B.  
für Scheitholz-  bzw. Pelletsöfen oder Schwimmbad

•  Bedienung per S-Touch-Bedienteil und per App S-Touch

•  Mehrere Bedienteile möglich z. B. pro Stockwerk

Bedienung SpeicherHeizkessel Solaranlage

*SystaWeb ermöglicht das professionelle Monitoring Ihrer Heizungsanlage  
durch den Heizungsbauer. Eine Sicherheitsüberwachung mit Benachrichtigungen  
bei Störungen per SMS oder E-Mail ist möglich.

Regler SystaComfort II Über Bedienteil S-Touch  
oder App S-Touch

Pelletskessel  
PELEO OPTIMA

Frischwasserspeicher
Aqua Expresso III

• Для пелетних і газових конденсаційних котлів


• Особливо підходить для широкого спектру буферних 
систем, таких як комбінований бак Aqua EXPPRESSO 
III та сонячних установок для підтримки систем 
опалення


• Можливо багато різних розширень, наприклад, для 
дров’яних чи пелетних камінів або басейнів


• Робота через панель управління S-Touch та додаток  
S-Touch


• Можливе використання кількох панелей управління

Вигоди та переваги для вас

Часові програми

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

Зручне користування: ідеальний системний контроль для 
великого будинку - навіть з кількома квартирами. З 
підтримкою сонячного опалення взимку та підігрівом 
басейну в літній період. Все можливо!


Контролер системи опалення SystaComfort II поєднує в собі 
широкий спектр теплогенератор ів і керує ними 
інтелектуально та надійно. Це гарантує, що ваш акумулятор 
тепла оптимально завантажено і що завжди є достатня 
кількість тепла для будь якого застосування.

Управління Опалювальний котел Сонячна установка Буферний бак

Пелетний котел

PELEO OPTIMA

Через  панель S-Touch та 
додаток  S-Touch

Сонячний контролер SystaSolar 
Aqua II та вакуумний колектор 
AQUA PLASMA

Комбінований бак 
Aqua Expresoo III

Рециркуляція ГВ

Поєднання з сонцем

Буферний бак

Розширення

Мобільний додаток

Тип підключення

Онлайн доступ

Розумний будинок

Режим реального часу

Огляд балансу

Моніторинг SystaWeb *

Домашня мережа

з

Огляд

Контролер SystaComfort II


