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Regelaar

Kleine doos, grote invloed

De regelaar beheert de gehele energiehuishouding van de verwarmingsinstallatie en zorgt 
voor een optimale interactie tussen de afzonderlijke componenten. De permanente 
zelfcontrolefuncties garanderen een probleemloze werking. De Paradigma verwarmings-
regelaar is eenvoudig en gemakkelijk te bedienen en zorgt voor een zekere en zuinige 
werking. Hij kan zowel bij renovatie als in nieuwe installaties toegepast worden. 

Alle Paradigma regelaars kunnen 
gecontroleerd en aangepast worden met 
het webportaal SystaWeb online.

De S-Touch is de centrale besturing.  
Een eenvoudige, gemakkelijke en intuïtieve 
bediening van het volledige 
energiesysteem.

Met de gratis Paradigma Solar app kunt u 
ook uw opbrengsten van uw zonnesysteem 
volgen.

Pluspunten SystaWeb
• Visualisatie van de installatie en het 

zonnesysteem

• Het instellen van alle waarden van 
de verwarming, tijdprogramma’s 
en uitlezen bedrijfsmodus

• Weergave van alle meetwaarden 
en grafische voorstelling

• Melding via e-mail, sms of fax in 
geval van een storing van het 
systeem

• Veiligheidsgarantie van data

Pluspunten S-Touch
• Centrale bediening in de 

woonkamer

• Sturing vanop uw smartphone via 
Wifi

• Statusmelding van alle apparaten 
op één plaats

• De gewenste temperatuur instellen 
van de aparte zones en warm 
water & grafische weergave van de 
opbrengsten van het zonnesysteem

Pluspunten Solar App
• Gedetailleerde weergave van de 

opbrengsten

• Weergave van de actuele buiten-
temperatuur en de maximale 
collectortemperatuur

• Grafische weergave van de 
besparing in kWh en CO2

• Contactgegevens installateur

Web-Portal SystaWebS-Touch Paradigma Solar App



De Systa familie: de regelaars die op elkaar zijn afgesteld

Verwarmingsregelaar 
Systa Comfort II

Pluspunten
• Mogelijke uitbreiding van 

houtkachel, zwembad en cascade 
van ketels

• 2+1 verwarmingskringen

• Individueel instelbaar 
klokprogramma

• Individueel instelbaar 
warmwaterprogramma

• Party- en vakantiefunctie

Kan gekoppeld worden met de  
Systa solar Aqua en de Systa Expresso 

Zonneregelaar 
SystaSolar Aqua II

Toepassing

Onze oogstmachine: zelfs als er enkel 
diffuus licht is, brengt de SystaSolar  
Aqua II de verzamelde warmte betrouw-
baar van de zonnecollector naar uw 
boiler. De dagelijkse winst is te lezen op 
de zonneregelaar door middel van de 
geïntegreerde caloriemeters. Als het 
systeem aangesloten is op het internet, 
kunnen deze waarden ook weergegeven 
worden op uw smartphone.

Toepassing

De perfecte systeemregelaar voor zowel 
ééngezinswoningen als meerdere apparte-
menten. De regelaar draagt zorg voor uw 
comfort en zoekt voor u naar de meest zuinige 
manier van bijverwarmen door rekening te 
houden met buffertemperaturen etc.  
Alles is mogelijk!

De verwarmingsregelaar SystaComfort II 
combineert de meest uiteenlopende 
warmteverdelers op een intelligente en 
betrouwbare manier. De regelaar zorgt ervoor 
dat de boiler goed is opgeladen en dat er 
voldoende warm water beschikbaar is, 
ongeacht de toepassing.



Regelaar

Zonneregelaar 
SystaSolar Aqua II

Pluspunten
• Makkelijk te bedienen door de 

Touch Screen

• Afleesbare temperaturen en 
opbrengsten

• Grafische weergave van de 
opbrengsten en de temperatuur-
verloop van de dag

• Automatische functiecontrole 
volgens de richtlijnen VDI 2169 
met zelfdiagnose

• Intelligente vorstbeveiliging met 
een minimaal energieverbruik

Verswaterregelaar 
SystaEXPRESSO II

Toepassing

De verswaterregelaar zorgt voor instant 
aanmaak van warm drinkwater volgens het 
doorstroomprincipe. Dit is de meest zuinige 
manier om warm water aan te maken. Hij 
registreert ook het verbruik van zowel het 
aanmaken van het warm water, als van de 
benodigde energie voor de circulatieleiding. 

Pluspunten
• Makkelijk te bedienen door de 

Touch Screen

• Direct afleesbare temperaturen en 
het verbruik

• Aansturing krachtige 
platenwarmtewisselaar voor een 
hoog debiet tot 35 l / min

• Energiebesparing door tijd-en 
temperatuursafhankelijke sturing 
van de circulatiepomp



Onze Paradigma Producten worden exclusief verdeeld door:

Sax Sanitair
www.sax-sanitair.be

Lambrechts
www.lambrechts.eu

Schrauwen 
www.schrauwen.be 

info@paradigma-belgium.be 

Verdere informatie is terug te vinden op onze website:

www.paradigma-belgium.be


