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Paradigma összetett fűtési rendszer HMV előállításra és fűtésrásegítésre.

A  Forester  &  Partners  Alternatív  Energia  Kft.  a  Német  Paradigma  GmbH  magyarországi
SystemPartnere.

A Paradigma GmbH. Németország vezető környezetbarát fűtési rendszereinek fejlesztője és gyártója.
Fő profilja a megújuló energetikai berendezések kutatása, fejlesztése és gyártása. A napkollektorok
kutatásával vezető szerepet értek el, főleg az Aqua CPC kerámiatükrös „U” vákuumcsöves napkollek-
tor rendszerrel, mely számos nemzetközi díjat és elismerést nyert. 

A rendszer működésében szakít az eddigi hagyományokkal, mivel a napkollektorokban nem a veszé-
lyes vegyi anyagot a glykol-víz keverékét keringteti, hanem a fűtési rendszer vizét. Ezáltal a rendszer
környezetbarát, üzemeltetése, karbantartása minimális, külső behatás, sérülés esetén nem károsítja a
környezetet.

Mivel az „U” vákuumcsöves napkollektorban a fűtési víz kerül keringtetésre ezért nyáron szabadság
alatt, vagy a már az energiával telített rétegfeltöltős puffertároló esetében sem jelent gondot az ener-
giatermelés, mert a rendszer a tervezéséből és működéséből kifolyólag a beépített anyagok kiváló mi -
nőségének köszönhetően nem károsodik. Ezért nem szükséges költséges árnyékoló rendszer és meden-
ce kiépítése sem. A Paradigma Aqua rendszer magas hőmérsékleti tartományban 85-95 Cº működik,
ezért a fűtésre is rá tud jelentősen segíteni ideális időjárási viszonyok esetén.
A vezérlés rendelkezik fagyvédelmi funkcióval, a téli időszakban mikor nincsen napenergia besugár -
zás mindig egyenletes hőfokon tartja a napkollektort.

A rendszer egyik kiemelkedően fontos eleme a rétegfeltöltős puffertároló mikroprocesszor vezérelt
frissvízmodullal.  A rendszer ellentétben a jelenleg legelterjedtebb napkollektoros rendszerekkel, nem
használ külön HMV tárolót, hanem a puffertároló energiáját felhasználva állítja elő a hálózati melegvi-
zet. Ezáltal a legionella veszély kiküszöbölésre kerül a teljesen higiénikus működés alapján.

A rendszer saját fűtésvezérléssel rendelkezik, ami az épület fűtését vezérli, figyelembe véve a rétegfel -
töltős puffertároló hőmérsékletét, a gázkazán, pelletkazán, vagy vegyestüzelésű fűtőberendezések mű-
ködését, automatikusan irányítva azokat.

Az Aqua rendszer és a vezérlések ugyanazon gyártó termékei, ezért a különböző vezérlések, solar,
frissvízmodul, vegyestüzelésű kazán, BUS vezetéken csatlakoznak a központi fűtésvezérléshez, amely
az összes mért hőmérséklet alapján számolja ki a legideálisabb fűtési jellemzőket a szivattyúk fordu-
latszámától kezdve a motoros keverőszelepek nyitási százalékáig, beleértve a pelletkazán vagy a kon-
denzációs gázkazán modulálását is.

A solar és HMV adatokat a rendszer elektronikusan méri, külső beavatkozási lehetőségtől mentesen,
összegzi és tárolja. A megfelelő service modul és különböző informatikai eszközök segítségével az
összes adat Interneten keresztül leolvasható, korrigálható, a megadott feltételeknek megfelelően szük-
ség esetén a rendszer hibaüzeneteket is küld számítógépre, mobiltelefonra vagy akár FAX készülékre
is.

A rendszer évenkénti minimális karbantartása szükséges, amelyről az intelligens fűtésvezérlés tájékoz-
tatja a felhasználót.

A napkollektorokra 15 év a gyártói garancia, 25 év várható élettartalommal, a vákuumcsövekre 10 év
törés és vákuumvesztési garancia. Egyéb berendezésekre 5 év a gyártói garancia.
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Energia megtakarítás, HMV /használati melegvíz/ előállítása és
fűtésrásegítés napenergia hasznosításával, Paradigma rendszerekkel.

Az  energiaárak  folyamatos  emelkedése  mellet  fokozottabb  igény  merült  fel  megbízható
berendezések  és  eszközök  háztartásokba  való  beépítésére  a  jelenlegi  energiafelhasználás
csökkentése érdekében.

Jelen  rövid  ismertetőnkben  olyan  rendszer  alkalmazásának  hasznosságára  kívánunk
rávilágítani, melyek beépítésével az energiafelhasználás jelentősen csökkenthető, a meglévő
komfortérzet emelése mellet, védve a környezetet, csökkentve a káros anyag kibocsátást. 

Paradigma összetett fűtési rendszer HMV előállításra és fűtésrásegítésre

A Paradigma GmbH.  Németország  vezető  fűtési  rendszereinek  fejlesztője  és  gyártója.  Fő
profilja a megújuló energetikai berendezések kutatása, fejlesztése és gyártása. A napkollekto-
rok kutatásával vezető szerepet értek el, főleg az Aqua rendszerrel, mely számos nemzetközi
díjat és elismerést nyert. 
Többek között:

InterSolar Award 2009, InterSolar Award 2010, Német Gazdasági Innovációs Díj 2010 mely-
ről az alábbi nyilatkozatot adta a zsűri tagja: 

"A világ leghatékonyabb, legmegbízhatóbb, legmagasabb energiahozamot garantáló nap-
energia hasznosító berendezése - Paradigma Aquasystem napkollektor rendszer."

Prof. Dr. Klaus Klitzing (német Nobel-díjas tudós) 

Solartechik: Szövetségi Díj 2006, tekom Doku-díj 2010, Európai Alumínium Díj 2010, Der
Blaue Engel, stb.
Forrás : http://www.ritter-xl-solar.com/ueber-uns/auszeichnungen/  , http://www.alternativ-energia.eu/dijak_elismeresek.php

2004 óta több mint 60 000 Paradigma Aqua rendszert szállították ki és építették be.
Forrás:http://www.paradigma.de/solaranlage/ 

A Paradigma GmbH /Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG/ termékei 
rendelkeznek Solar Keymark, Der Blaue Engel, Din Certo stb. tanúsítványokkal /melléklet/.
 
A rendszer működésének lényeges elemei a fűtési vízzel működő CPC tükörrel ellátott „U”
vákuumcsöves  napkollektorok,  rétegfeltöltős  tároló  a  mikroprocesszor  által  vezérelt
frissvízmodullal, a kevert fűtőköri állomás/ok, és a mikroprocesszoros fűtésvezérlés.

A  hagyományos  technológiával  szakítva  a  napkollektorok  nem  sík,  és  nem  Heat-Pipe
típusúak.  A felépítés  alapján vákuumcsöves  rendszer,  amelyben  minden egyes  vákuumcső
mögött egy dupla parabolikus, nanotetchnológiával bevont CPC kerámiatükör található / 1 sz.
kép/
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1. sz kép

A  tükör  direkt,  ferde  és  szórt  napsugárzáskor  mindig  360º-ban  a  vákuumcső  felületére
sugározza a beeső napenergiát, ezzel jelentősen magasabb szoláris hozam érhető el. 

A  vákuumcsőben  található  az  „U”  alakú  rozsdamentes  acél  cső,  amelyben  a  fűtési  víz
kering  /2 sz. kép/

2 sz. kép

A napkollektor minden egyes vákuumcsövében megtalálható a rozsdamentes acélból készített
„U” cső, melyek sorosan vannak a napkollektor dobozolásába beépítve. A speciális bekötő és
összekötőcsonkoknak  köszönhetően  a  kollektorok  folyamatosan  sorolhatóak  a  kiépítendő
felület nagyságának megfelelően /3.sz. Kép/

3. sz. kép
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A solar rendszer  kiépítéséhez,  mivel  a fűtési  víz kerül  alkalmazásra,  mint  hőátadó közeg,
kisebb  szivattyú  és  solar  csőátmérő  szükséges  /15/60  –as  szivattyú,  15-18  Ø réz,  vagy
rozsdamentes flexi acélcső solar szigeteléssel/ mint a hagyományos glykol-víz keverékével
működő rendszerekhez a kisebb viszkozitás  és jobb hőátadó tulajdonságok miatt.  Mivel  a
hőátadó közeg maga a fűtési víz, ez kerül közvetlenül a nap energiája által melegítésre, ezért
hőcserélőre  nincsen  szükség,  ezzel  jelentős  hőveszteség  kerülhető  el,  valamint  a  kisebb
szivattyúméret és teljesítmény a rendszer működési idejének időtartama alatt jelentős energia-
megtakarítást  eredményez.  A  kisebb  csőátmérő  a  rendszer  kiépítése  során  jelent
költségmegtakarítást.
A  napkollektorok  tervezésük  jellegénél  fogva  és  a  gyártásuk  során  alkalmazott  kiváló
anyagok minőségének köszönhetően magas hőmérsékleti értékekre készültek.
A rendszer  működési  hőmérséklete  85 Cº  és  105 Cº  közé  tehető,  de ezt  a  hőmérsékletet
befolyásolja  a  rétegtárolóban  tárolt  fűtési  víz  hőmérséklete  is.  Mivel  a  rendszer  vízzel
működik  ezért  a  hagyományos  rendszerekhez  képest  megoldott  a  nyári  szabadságolás  és
energia  el  nem  vételének  problémája,  amely  a  hagyományos  glykol-víz  keverékes
rendszereknél  nem egy esetben problémát  okoz.  A rendszer  úgy lett  tervezve,  ha nincsen
energia-elvétel a napkollektorokból, úgy az „U” csőben megindul a gőzösödés folyamata és a
rendszer  „legőzöl”  a  puffertárolóba,  ahol  a  vízgőz  visszakondenzálódik.  Amikor  a
napkollektorok visszahűltek az üzemi hőmérsékleti tartományba úgy a solar vezérlés indítja a
hidraulikai egységet és folytatódik az energiatermelés amennyiben igény van rá.

A rendszer vezérlése mindig a legoptimálisabb esetben indítja meg a keringtetést, amikor a
víz a napkollektorban eléri a maximális hőmérsékletet, ezáltal biztosítva a minél magasabb
szoláris  hozam  elérését.  Mivel  a  rendszer  a  legmagasabb  szolár  nyereséget  éri  el,  ezért
működése  nem  folyamatos,  hanem  szakaszos  módban  történik,  mihelyt  felmelegedett  a
napkollektorban  a  fűtési  víz,  elindítja  a  keringtetést.  A kollektorba  a  rétegfeltöltős  tároló
legalsó pontjából kerül elvételre a fűtési víz /kb. 20-25 Cº/ és ezt keringteti a napkollektorba.
A napkollektorból a rétegfeltöltős tároló legfelső pontjába kerül keringtetésre a forró víz, így
a lehető legnagyobb mennyiségű solar energia kerül tárolásra. A rendszerben bypass szelep
nem  kerül  alkalmazásra,  ellentétben  a  glykol-víz  keverékkel  működő  hagyományos
rendszerekkel, mivel nincsen semmi szükség ennek a szelepnek az alkalmazására.

A solar vezérlés működése során elektronikus módon ellenőrzi és megjeleníti a napkollektor
hőmérsékletét,  kiszámolja  a  napi  megtermelt  energiamennyiséget  kWh  mértékegységben,
valamint összegzi és tárolja a megtermelt energiát kWh mértékegységben. /4. sz. kép/

                 

      kollektor hőmérséklet                napi megtermelt energia      összesített megtermelt energia
4. sz. kép

A solar vezérlés nem csak a napkollektorok maximális hőmérsékletét ellenőrzi, és ez alapján
határozza  meg a hidraulikai  egység működését,  hanem téli  üzemelés  során a napkollektor
minimális hőmérsékletét is figyelembe veszi. A vezérlés fagyvédelmi funkcióval van ellátva,
mindig  +5  Cº-on  tartja  a  napkollektorokat,  mintegy  visszafűti  a  tároló  legaljában  lévő
hidegebb fűtési vízből. /lásd működési elv, fentebb/. A napkollektor lesugárzása minimális a
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Solar  KEYMARK  mérési  jegyzőkönyv  alapján  a2=  másodfokú  hőveszteség  együttható  /
W/km²/: 0,005 / 1. sz. melléklet. Infrakamerás hőfénykép a napkollektor lesugárzásáról +5 Cº
külső hőmérsékletnél / 5.sz. kép. Ez egy átlagos családi ház esetében évi 4-5 € pluszköltséggel
jár, cserében ideális besugárzásnál jelentősebb energiatermelést ér el. 

5 sz. kép

A  napkollektoros  rendszer  a  magas  hatásfokának  és  kiváló  szigetelési  tulajdonságának
köszönhetően télen ideális besugárzás esetén is jelentős energiatermelés érhető el./ 6.sz. kép/

     

6. sz. kép
A HMV előállítás mikroprocesszor vezérelt  frissvízmodullal  történik,  mely a rétegfeltöltős
puffertárolóval  szerkezeti  egységet  képez.  A  megfelelő  higiénia  elérése  és  a  legionella
fertőzés elkerülése céljából a HMV nem külön csőkígyós tárolóban van előállítva és tárolva,
hanem  mindig  az  adott  pillanatban  és  mennyiségben  kerül  előállításra  a  beállított
hőmérsékletnek megfelelően. 
A hagyományos csőkígyós rendszerekkel ellentétben a HMV előállításakor a töltőszivattyú
keringtetésével megmarad a tárolóban a melegvíz rétegződése, kisebb helyen elfér, csak egy
tároló beépítése szükséges.

A frissvízmodul vezérlése a puffertároló hőmérséklete, a bejövő hidegvíz hőmérséklete és a
vételezett  melegvíz  menyisége  alapján  a  rendszerbe  beépített  térfogatáram-mérők  és
hőmérsékleti  szenzorok  alapján  számítja  ki  a  frissvízmodulban  lévő  lemezes  hőcserélő
szivattyújának működési idejét és fordulatszámát. 
A frissvízmodul  a szükséges energiát  a puffertároló legfelső pontjából veszi el  és a lehűlt
hideg vizet a legalsó pontba táplálja vissza /7. sz. kép/. A szivattyú csak HMV elvételekor és a
cirkulációs rendszer keringtetésekor működik. 
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Ezzel  a  működési  móddal  jelentős  energia  takarítható  meg  a  HMV
előállításához.

A  frissvízmodul  mikroprocesszoros  vezérlése  folyamatosan  méri  a
beérkező hidegvíz hőmérsékletét és térfogatáramát, az elkészített HMV
hőmérsékletét,  térfogatáramát.  Vezérli  a  cirkulációs  szivattyút  a
beállított  programnak  megfelelően  /  hőmérséklet-differenciál,
időprogram/.

A  rendszer  összegzi  és  tárolja  a  megtermelt  HMV  energiát  és  a
cirkulációra fordított energiát kWh mértékegységben.

            7 sz. kép

A  rétegtárolóba  szükség  esetén  termosztatikus  fűtőpatron  is  beépíthető,  mind  HMV
előállításra, mind fűtésre, mint tartalék fűtési módra. 

” Mekkora a reális, elfogadható vízfogyasztás?
A kommunális vízellátás fajlagos vízigényének meghatározására a Műszaki Irányelv (MI-10-
158-158-1.) útmutatásait célszerű figyelembe venni. Egy átlagos fővárosi család (4 fő) napi 
vízfogyasztása kb. 0, 6m3.
 2007-ben a szolgáltatási területünkön az egy főre jutó napi vízfogyasztás átlagosan
159 liter, 2008-ban 152 liter volt.” Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 Fővárosi Vízművek/

Mintapélda bemutatása HMV előállítására átlagos család 3 fő, 7 m² nettó napkollektor felület
600  literes  tárolóval  50  Cº-os  hőmérsékletű  melegvíz  előállítására,  földgáztüzelésű
berendezés esetén. /8. sz. kép/

8 sz. kép
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Összegzés: Az adatok alapján megállapítható, hogy a rendszer 88 %-os hatásfokkal működik
és  510  kg.  CO²-  től  mentesíti  a  környezetet.  /Forrás:  http://valentin.de/calculation/thermal/system/ww/en,
http://www.alternativ-energia.eu/online_kalkulator.php/

Mintapélda bemutatása HMV előállítására átlagos család 4 fő, 9 m² nettó napkollektor felület
800  literes  tárolóval  50  Cº-os  hőmérsékletű  melegvíz  előállítására,  földgáztüzelésű
berendezés esetén. /9. sz. kép/

9 sz. kép

Összegzés: Az adatok alapján megállapítható, hogy a rendszer 88 %-os hatásfokkal működik
és  646  kg.  CO²-  től  mentesíti  a  környezetet.  /Forrás:  http://valentin.de/calculation/thermal/system/ww/en,
http://www.alternativ-energia.eu/online_kalkulator.php/

Ideális  körülmények között  a szükséges HMV-t márciustól  -  októberig ellátja  a rendszert,
valamint télen is jelentős mennyiségben hasznosítja a napenergiát.

Rétfeltöltős  puffertároló  processzor  vezérelt  frissvízmodullal  a  megtermelt  solar  energia
tárolására, a HMV előállítására, fűtési pufferként működik.

Az „U” vákuumcsöves napkollektorok által megtermelt energia közvetlenül a rétegfeltöltős
puffertárolóba  kerül  tárolásra.  A  rétegtároló  működési  elve  alapján  teljes  mértékben
kihasználja  a  víz  rétegződését.  Minden  felhasználó  /HMV,  fűtés/  csak  a  megfelelő
hőmérsékletű  vízből  vesz  el  szükséges  mennyiségben.  A  napkollektor  az  ingyenes
napenergiával a rétegtároló egészét fűti, míg a gázkazán csak a rétegtároló felső 1/3 vagy 1/4
részét  fűti  mérettől  függően.  A  legmelegebb  víz  mindig  a  HMV-nek  jut,  biztosítva  a
folyamatos  melegvíz  elvételt  még  fűtés  esetén  is,  míg  a  fűtési  kör/körök  a  rétegtároló
alacsonyabb hőmérsékletű fűtési vizét használják /10. sz. kép/
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 10. sz. kép

A rétegfeltöltős puffertároló alkalmazása jelentősen csökkenti az energiafelhasználást, mivel a
fűtőberendezéseknek  csak  a  tároló  egy  részét  kell  melegíteni,  míg  a  napenergia  a  teljes
rétegtároló mennyiséget fűti fel közvetlenül a napból.
Ezzel  a  megoldással  kiküszöbölésre  került  a  teljes  rétegtároló  fosszilis  energiával  való
felfűtése,  valamint  elsődlegesen  a  tárolóban  lévő  energia  kerül  felhasználásra,  ezzel  is
csökkentve a fűtésre és HMV előállításra fordított energiát és költségeket.
Kiegészítő  fűtésként  a rétegtároló  ellátható termosztatikus  fűtőpatronnal,  mely akár  önálló
fűtőberendezésként  is  alkalmazható  /feltétel  a  ház  alacsony  energiaigénye/,  valamint  a
fűtőpatron  energiaellátása  akár  fotovoltaikus  napelem  rendszerrel  is  biztosítható.  A
megfelelően  méretezett  rendszer  akár  több  napi  melegvíz  /HMV/  mennyiséget  is  képes
tárolni.

A  megfelelő  hőmérsékletű  fűtési  víz  pontos  szabályozásáról  a  kevert  fűtőköri  egység
gondoskodik, melynek a felügyeletét a központi fűtésvezérlés látja el. A fűtőköri egység méri
az  előremenő  és  visszatérő  víz  hőmérsékletét,  és  az  adatokat  a  központi  fűtésvezérléshez
továbbítja.  Ezen  adatok  és  a  beállított  fűtési  előremenő  vízhőmérséklet  alapján  kerül  a
fűtésvezérlés  által  meghatározásra  a  kevert  fűtőköri  egység keverőszelepének nyitási  %-a,
valamint a fűtőköri egység keringtető szivattyújának teljesítménye %-ban. A fűtőköri egység
a  meghatározott  paraméterek  alapján  keringteti  a  fűtési  vizet,  mindig  csak  a  szükséges
energiát elvéve a rétegfeltöltős tárolóból. Amennyiben már felfűtésre került az adott helység,
ingatlan,  illetve  a  fűtési  előremenő  és  visszatérő  vízhőmérséklet  között  a  beállított
hőmérsékletre melegszik a fűtési víz, úgy a rendszer un. szakaszos üzemmódban működik
tovább csökkentve a tárolóból elvett energia mennyiségét és lecsökkentve a szivattyú energia-
felvételét a rendszer energiatakarékos működtetéséhez.

Mintapélda  bemutatása  HMV előállítása  és  fűtésrásegítés  átlagos  család  3  fő,  7  m² nettó
napkollektor felület 600 literes tárolóval 50 Cº-os hőmérsékletű melegvíz előállítására, 80 m²-
es,  megfelelően szigetelt  családi  ház esetében földgáz üzemű tüzelőberendezéssel.  /11.  sz.
kép/
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11. sz. kép

Összegzés: Az adatok alapján megállapítható, hogy a rendszer fűtésrásegítés során 27 %-os
hatásfokkal, HMV elállítása során 88 %-os hatásfokkal működik, továbbá 559 kg. CO²- től
mentesíti  a  környezetet.  /Forrás: http://valentin.de/calculation/thermal/system/ww/en,  http://www.alternativ-
energia.eu/online_kalkulator.php/

Mintapélda bemutatása HMV előállítására átlagos család 4 fő, 9 m² nettó napkollektor felület
800 literes  tárolóval  50 Cº-os hőmérsékletű melegvíz előállítására 100 m²-es, megfelelően
szigetelt családi ház esetében földgáz üzemű tüzelőberendezéssel. /12. sz. kép/

12. sz. kép
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Összegzés: Az adatok alapján megállapítható, hogy a rendszer fűtésrásegítés során 27 %-os
hatásfokkal, HMV elállítása során 88 %-os hatásfokkal működik, továbbá 713 kg. CO²- től
mentesíti  a  környezetet.  /Forrás:  http://valentin.de/calculation/thermal/system/ww/en,  http://www.alternativ-
energia.eu/online_kalkulator.php/
Az on-line kalkulátorban található adatok és ábrák, csak tájékoztató jellegűek.

A  processzor  vezérelt  központi  fűtésvezérlés  biztosítja  a  helység,  vagy  az  ingatlan
hőmérsékletének pontos beszabályozását és megfelelő hőmérsékleten tartását. A rendszerhez
tartozó kezelőpanelon olvashatóak le a rendszeradatok, módosíthatóak, illetve méri a helység
hőmérsékletét. A központi fűtésvezérlés BUS összeköttetésben van a többi vezérléssel /solar,
frissvízmodul, stb/.
Pontos tájékoztatást ad a rendszer állapotáról, hiba esetén szöveges hibaüzenetet küld, ezzel
meggyorsítja  és  célirányossá  teszi  a hibaelhárítást.  Pl.  kijelzi,  hogy melyik  egység és hol
hibásodott meg, érzékelő, vagy kazánhiba /csak saját Paradigma kazán esetében/. A vezérlés
kiegészíthető Open-Therm modullal is a gázkazán pontos modulált vezérlésének érdekében
vagy LON interfész modullal a saját Pelletti III. pelletkazán moduláltatása érdekében. 
A  rendszer  minden  nap  délben  komplett  rendszertesztet  hajt  végre,  megmozgatja  a
szivattyúkat,  a keverőszelepeket,  megelőzve  a nyári  letapadás  veszélyét,  elkerülve az őszi
fűtési idény elején keletkező meghibásodásokat.
A  fűtésvezérlés  az  összes  hőmérséklet  érzékelőből  befutó  adatok  alapján  /rétegfeltöltős
puffertároló,  kevert  fűtőköri  egység,  külső-,  belső hőmérséklet,  stb./  számítja  ki  mindig  a
legoptimálisabb működési tartományt, ezzel csökkentve a költségeket.

A fűtésvezérlés kiegészíthető Service modullal  is,  mely számítógépre,  Interneten keresztül
számítógépre, Serverre, távfelügyeletre és GSM modemre is küldi a valós idejű adatokat.
A modul  segítségével  kiolvashatóak  az  adatok  10 sec  és  30  min  közötti  intervallumban,
beállíthatóak  a  lekérdezési  szempontok  az  összes  paraméterre  is,  valamint  beállítható  a
riasztás  is  a  megadott  feltételeknek  /kazánhiba,  alacsony  belső  hőmérséklet,  stb./
megfelelően /13.sz. kép/

13. sz. kép
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A service-program megjelenítő felülete a rendszeradatokkal.
Rövidítések: 
                                                                  HK1-HK2 = 1-2 fűtési kör     Holzkessel = vegyestüzelés /fáskazán/
TA = külső hőmérséklet                           TI = helyiséghőmérséklet                       TVKH = előremenő fáskazán
TWO = HMV hőmérséklet felül              TI soll = kívánt helyiséghőmérséklet      TRKH = visszatérő fáskazán
TWO soll = kívánt HMV hőmérséklet     TV = előremenő hőmérséklet                 PKH = fáskazán szivattyú,
TPO = puffer hőmérséklet felül               TV soll = kívánt előremenő hőmérséklet            teljesítmény %-ban
TPO soll = kívánt puffer hőmérséklet      TR = visszatérő hőmérséklet
                  felül                                        BA=Auto1= fűtési időprogram 1
TPU = puffer hőmérséklet alul          Niveau=Heizen = fűtés
Gesperrt Holzk = fűtés csak          PHK = 100% = fűtőköri szivattyú, 
                             fáskazánnal                                            teljesítmény %-ban

A rendszeradatok akár helyi akár hálózati úton történő megjelenítése lehetővé teszi a rendszer
oktatási és bemutató célból történő kiépítését is.

A  rendszer  modul  jellegű,  igény  esetén  bővíthető,  kiegészíthető  biomassza  tüzeléssel
/pelletkazán,  pelletkandalló,  vegyestüzelésű  kazán,  vízteres  kandalló/kályha/  és
medencefűtéssel is, melyet a központi fűtésvezérlés a megfelelő vezérlés kiegészítéssel irányít
és  felügyel.  A  vezérlés  minden  eleme  ugyan  azongyártó  terméke,  ezért  a  különböző
vezérlések /solar, frissvízmodul, stb./ egymással BUS kábelen tudnak kommunikálni

A megvalósult jövő, ami már a 2021utáni EU előírásoknak is megfelel a 
NapEnergia Ház /SonnenEnergieHaus® /

NapEnergia Ház / SonnenEnergieHaus® /: A működés

A  [1] Napelem  modul a  beeső  napsugárzást  árammá  alakítja.  A  vizet [2] a  nap  melegíti  a
napkollektorokban.  A Paradigma  a  tiszta vizet szivattyúzza  át a  csövekben,  [3],  Solar
szivattyúállomás,  vezérlés. A  [4] Tároló  tárolja  és folyamatosan  tájékoztat  a  megtermelt
napenergiáról.  Melegvizet  ad  a  mosásra [5]  -és  zuhanyzókba,  és  fűtési  [6]  melegvízet a
radiátorokba. Ha nem elegendő napenergia áll rendelkezésre, a kazán [7] utánfűti a rendszert. A [8]
Napelemes  töltő  feltölti  az E-Autót.  /elektromos  autót  és  egyéb  akkumulátorral  ellátott  gépeket,
berendezéseket/
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Bekerülési költségek /20 év működési idővel számolva, átlagos 4 fős család/:
Forrás: http://www.paradigma.de/solaranlage/sonnenenergiehaus/

Ahol:
a szürke oszlop: a bekerülési költségek
a sárga oszlop: az energia költségek
a szaggatott vonal: az összköltség

Paradigma SonnenEnergieHaus; Kosten im Vergleich zu Gasbrennwert & Solar und 
Wärmepumpen & PV. Quelle; Resys AG /az árak országonként változhatnak/

Paradigma összetett fűtési rendszer karbantartása HMV előállításra és fűtésrásegítésre: 
A  rendszert  évenként  egyszeri  alkalommal  kell  karbantartani,  működését  leellenőrizni,
amennyiben  rendkívüli  meghibásodás  nem  történik,  de  erről  a  központi  fűtésvezérlés
szöveges  értesítést  ad.  Mivel  fűtési  vízzel  működik  a  napkollektoros  rendszer,  ezért  a
karbantartási költségek minimálisak.

Paradigma összetett fűtési rendszer HMV előállításra és fűtésrásegítésre garanciális feltételei:
A napkollektorokra 15 gyártói garancia, 25 év várható élettartalommal, a vákuumcsövekre 10
év törés és vákuumvesztési garancia. 
Egyéb berendezésekre 5 év gyártói garancia.

Maglód, 2014. január10.

                                                                                                          Erdész Gábor sk.
                      Forester  &  Partners Alternatív Energia  Kft. 

                                       ügyvezető     
                           Paradigma SystemPartner
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Melléklet:

 
Forrás: http://solarkey.dk/solarkeymarkdata/qCollectorCertificates/ShowQCollectorCertificatesTable.aspx
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