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GRUPA PRODUKTOWA TACOVENT
SEPARATOR POWIETRZA, OSADÓW I MAGNETYTU
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Taconova Polska Sp z.o.o | ul. Wrocławska 21/8 | 61-837 Poznań | Polska
Tel: +48 61 227 84 21 | polska@taconova.com

TECHNIKA SYSTEMOWA

Inteligentne węzły 
Zapewniają niezawodność, niewielkie wymagania 
serwisowe i optymalizację kosztów energii.

TECHNIKA ARMATUROWA

Małe i przydatne 
Zapewniają bezpieczeństwo oraz podwyższenie 
sprawności i komfortu. 

TECHNIKA POMPOWA

Wzrost efektywności
Zapewniają obniżenie kosztów eksploatacji i poprawę 
efektywności energetycznej.

TACONOVA.COM

Dalsze informacje 
Nowości, informacje o produktach, animacje, karty 
katalogowe i wiele innych materiałów można znaleźć 
na stronie taconova.com 

REGULACJA HYDRAULICZNA

Statyczne lub dynamiczne 
Rozdzielanie wymaganej ilości ciepła do 
poszczególnych systemów.

OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE

Idealne współdziałanie
Zapewnia przyjemny, indywidualnie regulowany klimat 
w pomieszczeniu.
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JAK DOCHODZI DO AWARII INSTALACJI 

ZAKŁÓCONA PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA MEDIUM

Powietrze i gazy w instalacji grzewczej zaniżają kom- 
 fort cieplny, utrudniają cyrkulację medium i ograni-
czają stopień wykorzystania energii. Ponadto obniża-
ją wydajność i żywotność instalacji grzewczej przez 
tworzenie erozji i odkładanie osadów.

ZUŻYCIE I AWARIA INSTALACJI

Zanieczyszczenia przez cząstki korozji, pozostałości 
magnetytu lub pozostałości montażowe mogą być 
przyciągane przez pola elektromagnetyczne pomp i 
zaworów sterujących. To prowadzi często to przed-
wczesnego zużycia i wywołuje awarie elementów 
instalacji grzewczej.

TECHNICZNE ROZWIĄZANIE

SEPARATORY POWIETRZA

I-Rings (swobodnie poruszające się wewnątrz korpusu)
Technologia ta bazuje na zwiększeniu powierzchni 
dzięki wbudowanym I-Rings. Specyficzna struktura 
powierzchni prowadzi do gromadzenia się drobnych 
pęcherzyków powietrza z wody grzewczej. Te łączą 
się w duże pęcherzyki powietrza, unoszą się do góry 
do dedykowanej komory, skąd mogą, w sposób auto-
matyczny, zostać usunięte z instalacji grzewczej.

Zakłócacz przepływu (płytki obojowe)
Technologia ta bazuje na rozdziale wodnego stru-
mienia przepływu na przepływy laminarne i burzliwe, 
dzięki wbudowanym zakłócaczą przepływu. Specjal-
na wielkość i rozmieszczenie korpusu opływowego 
wytwarza przepływ laminarny w górnej części arma-
tury. Z tego laminarnego przepływu rozpuszczone 
pęcherzyki powietrzaunoszą się  do góry, w kierunku 
dedykowanej komory i usuwane są automatycznie z 
instalacji grzewczej.

ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE

Pływak
Jeśli w odpowietrzniku nagromadzi się powietrze, 
pływak opada wraz z opadającym poziomem wody i 
tym samym otwiera zawór odpowietrzający. Wraz z 
wzrastającym poziomem wody pływak ponownie za-
myka wylot powietrza.

Pierścienie pęczniejące
Wbudowana w odpowietrznik dedykowana membra-
na, posiadająca możliwość pęcznienia, w kontakcie  
z powietrzem wysycha i umożliwia jego przepływ.  
Skoro tylko powietrze zostanie usunięte z grzejnika, 
membrana natychmiastowo ponownie pęcznieje i  
tym samym uniemożliwia przepływ wody.

SEPARATOR OSADÓW I MAGNETYTU

I-Rings 
Osady oddzielane są od wody, jak w przypad- 
ku separatorów powietrza, za pomocą I-Rings,  
opadają na dno, gromadzone są wewnątrz  
korpusu i mogą zostać, w sposób kontrolowany,  
usunięte z instalacji. Wersja z pierścieniem  
magnetycznym oddziela dodatkowo magnetyt.

SEPARATOR POWIETRZA, OSADÓW I MAGNETYTU  
W JEDNYM

Zintegrowany produkt łączy w sobie zalety  
separatora powietrza, osadów i magnetytu  
z pierścieniami I-Ring w jednej armaturze:  
zaoszczędzamy miejsce w kotlowni i reduku- 
jemy czas potrzebny na wykonanie instalacji.

POWIETRZE, GAZY I OSADY W  
INSTALACJACH HYDRAULICZNYCH 

Zamknięte w instalacji cząsteczki są niedocenianymi marnotrawcami energii. 

Bezpieczeństwo użytkowania i komfort wymagają usunięcia powietrza i osadów  

z zamkniętych systemów instalacyjnych. 
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KOMFORT, OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I 
NAJWYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO 

WSZYSTKO Z JEDNEJ RĘKI

Dodatkowo do istniejącego asortymentu Taconova  
oferuje także separatory powietrza osadów i  
magnetytu, by możliwie najskuteczniej odpowietrzać 
i separować osady w nowoczesnych instalacjach 
grzewczych. Poszerzona oferta zawierająca  
dodatkowe konstrukcje i sposoby montażu umożliwi 
Państwu jeszcze prostsze i efektywnie projektowanie 
instalacji.

ZALETY PRZY PROJEKTOWANIU
■■ Pełen asortyment do wszystkich zastosowań  
odpowietrzania, separacji osadów i magnetytu  
w instalacjach grzewczych, wodno-kanalizacyjnych  
i systemach solarnych

■■ Szeroka oferta średnic i typów połączeń
■■ Optymalizacja kosztów eksploatacji dzięki 
oszczędności energii

■■ Niezawodne odpowietrzanie dla wszystkich  
rodzajów zabudowy

■■ Równomierne i stałe oddawanie ciepła  
przez grzejniki i systemy ogrzewania  
powierzchnio wego 

■■ Automatyczne odpowietrzniki eliminują  
konieczność ręcznego odpowietrzania  
grzejników, rozdzielaczy, rurociągów i  
kolektorów

DO CODZIENNEGO UŻYTKU

Wszystkie artykuły spełniają oczekiwania co do  
prostego montażu i uruchomienia. Produkty zostały 
tak zaprojektowane by możliwa była wolna od  
przestojów eksploatacja instalacji i konieczność 
konserwacji ograniczona do niezbędnego minimum - 
maksymalny komfort dla Państwa i Państwa klientów.

ZALETY PODCZAS INSTALACJI I KONSERWACJI
■■ Szybki montaż i wymiana armatury
■■ Bardzo proste odpowietrzanie i separacja  
osadów w trakcie uruchamiania i serwisowania  
instalacji grzewczej i solarnej

■■ Prosta i bezpieczna obsługa 
■■ Szybkie i łatwe płukanie w wersjach z separacją 
magnetytu: zdjąć pierścień magnetyczny, otworzyć 
zawór spustowy, wypłukać, opróżnić, zamknąć  
zawór spustowy, ponownie przymocować pierścień 
magnetyczny

Armatury Taconova automatycznie odpowietrzają i separują 

osady z instalacji grzewczych, i tym samym podnoszą ich 

sprawność. Dzięki 30 dodatkowym arykułom Taconova oferuje 

teraz Państwu jeszcze większą paletę rozwiązań.  



SEPARATORY POWIETRZA
Ciągle separować powietrze celem automatycznego odpowietrzania.

ZASADA DZIAŁANIA ZALETY WARIANTY PRODUKTÓW

I-Rings ■■ Ciągła separacja powietrza za 

pomocą I-Rings
■■ Duża powierzchnia umożliwiająca 

wysoką sprawność separacji
■■ Niski spadek ciśnienia w instalacji
■■ Zredukowane zapotrzebowanie na 

energię pierwotną obniża koszty 

eksploatacji
■■ Wytrzymała i niewrażliwa konstrukcja
■■ Konstrukcja uniemożliwiająca  

awarie i konieczność konserwacji
■■ Automatyczne odpowietrzanie 

instalacji w trakcie napełniania i w 

czasie eksploatacji

TacoVent AirScoop RH  

Separator powietrza poziomy, 

wersja standardowa (120°C)

DN 20 - 40

Rp 22 mm / ¾" - 1½"

TacoVent AirScoop Solar RH 

Separator powietrza poziomy, 

wersja solarna (200°C)

DN 20 - 25

Rp 22 mm / ¾" / 1"

TacoVent AirScoop RV 

Separator powietrza pionowy, 

wersja standardowa (120°C)

DN 20 - 25

Rp 22 mm / ¾" - 1"

TacoVent AirScoop Solar RV
Separator powietrza pionowy, 

wersja solarna (200°C)

DN 20

Rp 22 mm / ¾"

Płytka obojowa ■■ wysoki stopień separacji
■■ wytrzymała i niewrażliwa  

konstrukcja
■■ brak awarii i konieczności  

serwisowania
■■ Od 3" wyposażony w dodatkowe 

przyłącze dla zaworu 

bezpieczeństwa lub  

termometru

TacoVent AirScoop DH 

Separator powietrza poziomy

DN 20 - 80

G ¾" - 3"

TacoVent AirScoop DH 

Separator powietrza poziomy

DN 100

PN 16

TacoVent AirScoop DV 

Separator powietrza pionowy 

(Zasada działania: rura w 

rurze)

DN 25

G 1"

Informacje na temat izolacji znajdziecie Państwo w karcie katalogowej

AUTOMATYCZNE ODPOWIETRZNIKI
Ciągłe i automatyczne odpowietrzanie i napowietrzanie.

ZASADA DZIAŁANIA ZALETY WARIANTY PRODUKTÓW

Pływak ■■ Automatyczne odpowietrzanie  

instalacji w trakcie napełniania,  

jak i użytkowania
■■ Automatyczne napowietrzanie  

instalacji w trakcie opróżniania
■■ Konstrukcja niewrażliwa na  

zabrudzenia
■■ Bezproblemowa wymiana dzięki 

zaworom stopowym
■■ Krótki czas montażu

TacoVent HyVent 

Odpowietrznik pływakowy

DN 10

G 3/8"

TacoVent HyVent 

Odpowietrznik pływakowy

DN 15

G ½"



AUTOMATYCZNE ODPOWIETRZNIKI (KONTYNUACJA)
Ciągłe i automatyczne odpowietrzanie i napowietrzanie.

ZASADA DZIAŁANIA ZALETY WARIANTY PRODUKTÓW

Pierścienie 

pęczniejące

■■ Niezawodne i trwałe działanie
■■ Wszechstronność zastosowania 

(np. grzejniki, rozdzielacze,  

wymienniki)
■■ Dodatkowe, szybkie, ręczne  

odpowietrzanie
■■ Wbudowany zawór stopowy
■■ Bardzo małe wymiary
■■ Samouszczelniający (DN15)

TacoVent Vent
Odpowietrznik do grzejników 

DN 6 - 10

G 1/8" - 3/8"

TacoVent Vent
Odpowietrznik do grzejników

DN 15

G ½"

SEPARATOR OSADÓW I MAGNETYTU
Ciągła separacja przez I-Rings oraz pierścień magnetyczny.

ZASADA DZIAŁANIA ZALETY WARIANTY PRODUKTÓW

I-Rings ■■ Duża powierzchnia umożliwiająca 

wysoki stopień separacji także 

małych cząsteczek
■■ Separacja magnetytu dzięki silnemu 

pierścieniowi magnetycznemu
■■ Niski spadek ciśnienia
■■ Zmniejszone zużycie energii pier-

wotnej obniża koszty eksploatacji
■■ Prosta i szybka konserwacja także 

czynnych instalacji, dzięki czemu 

brak niepotrzebnych przestojów 

TacoVent Pure Mag RH 
Separator osadów i  

magnetytu poziomy

DN 20 - 32

Rp ¾" - 1¼"

TacoVent Pure Mag RV
Separator osadów i  

magnetytu pionowy 

DN 20 

Rp ¾" 

Dostępna także wersja bez separacji magnetytu. Informacje na temat izolacji znajdziecie Państwo w karcie katalogowej

SEPARATOR POWIETRZA, OSADÓW I MAGNETYTU
Ciągła separacja przez I-Rings oraz pierścień magnetyczny w jednej armaturze. 

ZASADA DZIAŁANIA ZALETY WARIANTY PRODUKTÓW

I-Rings ■■ Duża powierzchnia umożliwiająca 

wysoki stopień separacji powietrza 

i osadów
■■ Separacja magnetytu dzięki silnemu 

pierścieniowi magnetycznemu
■■ Niski spadek ciśnienia
■■ Zmniejszone zużycie energii pier-

wotnej obniża koszty eksploatacji
■■ Wytrzymała i niewrażliwa  

konstrukcja
■■ Konstrukcja bezawaryjna i nie 

wymagająca konserwacji

TacoVent Twin Mag RH
separator powietrza,  

osadów i magnetytu poziomy

DN 20 

Rp 22 mm

Dostępna także wersja bez separacji magnetytu.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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1. GRUPA PRODUKTÓW

Taconova oferuje nowy, jeszcze bardziej wszechstronny  
asortyment produktów do odpowietrzania, sepa-
racji osadów i magnetytu z systemów rurociągowych. 
Wszystkie produkty TacoVent z grupy produktowej 
odpowietrzników i separatorów osadów firmy Taconova 
wyróżnia wysoki stopień separacji. Te produkty można 
szybko zamontować i w prosty sposób oraz bezpiecz-
nie użytkować. Dostępna jest szeroka paleta średnic i 
możliwości podłączenia.

2. NOWA ZASADA DZIAŁANIA: I-RINGS

Zastosowanie I-Rings sprawdziło się już przed laty w 
branży naftowej i teraz znajduje zastosowanie także w 
technice instalacyjnej. 
We wszystkich produktach Taconova z serii TacoVent 
do separacji powietrza i osadu wykorzystywane są 
I-Rings. I-Rings to wyjątkowe produkty do separacji 
powietrza i osadu, które swobodnie się poruszają 
wewnątrz korpusu. Ich szczególnymi zaletami jest 
niska strata ciśnienia w instalacji i duża powierzchnia 
separacji. Wersje z silnym pierścieniem magnetycznym 
separują szkodliwy magnetyt.
Dzięki niższej stracie ciśnienia wymagana jest mniejsza 
moc pompowania – to oszczędza energię pierwotną i 
prowadzi do oszczędności kosztów operacyjnych po-
przez zmniejszenie zużycia energii.

3. JESZCZE WYŻSZA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI POŁĄCZENIU Z INNYMI 
PRODUKTAMI

Odpowietrznik, separator osadów i magnetytu można 
idealnie łączyć z innymi produktami Taconova. W  
obszarze równoważenia hydraulicznego i techniki  
rozdzielania, odpowietrzona i czysta instalacja,  
pomaga utrzymać w czystości wzierniki, np. w zaworach 
równoważących TacoSetter i przepływomierzach do 
rozdzielaczy TopMeter. Dzięki temu instalacje działają 
jeszcze lepiej i bardziej energooszczędnie; zużycie  
poszczególnych armatur ograniczone zostaje do  
minimum. 

TRZY POWODY, ABY ZASTOSOWAĆ  
ASORTYMENT TACONOVA: ODPOWIETRZNIK,  
SEPARATOR OSADÓW I MAGNETYTU.  

NOWOŚCI, INFORMACJE O PRODUKTACH, KARTY KATALOGOWE  
I WIELE WIĘCEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO NA TACONOVA.COM

Taconova Polska Sp z.o.o | ul. Wrocławska 21/8 | 61-837 Poznań | Polska
Tel: +48 61 227 84 21 | polska@taconova.com

TECHNIKA SYSTEMOWA

Inteligentne węzły 
Zapewniają niezawodność, niewielkie wymagania 
serwisowe i optymalizację kosztów energii.

TECHNIKA ARMATUROWA

Małe i przydatne 
Zapewniają bezpieczeństwo oraz podwyższenie 
sprawności i komfortu. 

TECHNIKA POMPOWA

Wzrost efektywności
Zapewniają obniżenie kosztów eksploatacji i poprawę 
efektywności energetycznej.

TACONOVA.COM

Dalsze informacje 
Nowości, informacje o produktach, animacje, karty 
katalogowe i wiele innych materiałów można znaleźć 
na stronie taconova.com 

REGULACJA HYDRAULICZNA

Statyczne lub dynamiczne 
Rozdzielanie wymaganej ilości ciepła do 
poszczególnych systemów.

OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE

Idealne współdziałanie
Zapewnia przyjemny, indywidualnie regulowany klimat 
w pomieszczeniu.


