TACOSETTER HYLINE
VYVAŽOVACÍ VENTIL ZE SPECIÁLNÍHO PLASTU

DALŠÍ ÚSPĚŠNÝ ČLEN "RODINY"
VYVAŽOVACÍCH VENTILŮ
Vývojem výrobku TacoSetter - originálem pro statické hydraulické vyvažování se Taconova stala jedním z prvních poskytovatelů vyvažovacích ventilů s přímým
odečtem průtoku. Požadované průtokové množství se tak stalo rychle, exaktně,
jednoduše a plynule nastavitelným.
"Rodina" vyvažovacích ventilů TacoSetter se stará
o perfektní hydraulické vyvážení systémů topných,
chladících, solárních a solných zařízení. Během řady
let rozšířila Taconova sortiment vyvažovacích ventilů

o vysoce kvalitní ventily pro různá použití a průtoková
množství. Nově je sortiment obohacen o inovativní
TacoSetter Hyline z vysoce kvalitního plastu.

PLAST SE OSVĚDČIL !
Do plastových systémů používaných v geotermii musely být dříve integrovány
mosazné armatury. Tato skutečnost kladla další nároky na plánování, použití
a montáž odpovídajících adaptérů a vedla k vyšší náročnosti na čas a řešení
otázek dodatečného utěsnění.
Nový TacoSetter Hyline byl vyvinut ve Švýcarsku a
je vyroben z vysoce kvalitního a odolného plastu
zpevněného skelným vláknem. Díky normovanému
závitu umožňuje nový Setter snadnou a rychlou
montáž bez dodatečných adaptérů a nářadí. Tím se
zjednodušuje plánování vlastní instalace a dochází k
redukci těsnících míst. Diagonálně osazeným ventilem
je možno plynule a přesně zaregulovat požadované

průtokové množství. Vysoce kvalitní materiály
TacoSetter Hyline garantují dlouhou životnost a
jsou vhodné pro vodní směsi s antikorozními a
nemrznoucími přísadami stejně jako pro studenou,
dešťovou, pitnou vodu a topnou vodu do 80 °C.
Tak může bý Taco Setter Hyline použit v potrubních
instalacích v geotermii, pitné vodě a systémech
chlazení.

TacoSetter Bypass SD (Safety
Design). Pantentovaný vývoj
položil nové základy k možnosti
hydraulické regulace bez nutnosti
použití dodatečných měřících
přístrojů.
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HISTORIE "RODINY" TACOSETTER

JEDNOU PIONEER, VŽDY PIONEER...
Taconova neustále odvádí inovativní vývojovou práci: TacoSetter Hyline z plastu
zpevněného skelným vláknem umožňuje přirozené použití armatury z plastu v
plastových systémech.
VÝHODY PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ
■

■

■

■

■

VÝHODY PŘI INSTALACI

jednoduché plánování celého plastového systému
bez nutných adaptérů
teplotně odolný materiál pro různé aplikace
veškeré součásti armatury splňují normy pro
pitnou vodu
jistota při plánování s ohledem na normy a předpisy
vyvinuto a vyrobeno ve Švýcarsku
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standardizovaný závit pro montáž bez nutnosti
adaptérů a nářadí
velmi lehká konstrukce
měřící stupnice z odolného borosilikátu: vhodnost
pro vysoké a nízké teploty a vysoký tlak
časově úsporná regulace průtokových množství
bez nutnosti přepočtu a měřících přístrojů

PROJEKČNÍ SCHÉMA

TacoSetter Hyline - první vyvažovací
ventil z plastu zpevněného skelným
vláknem v sortimentu Taconova

NOVINKA
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TacoSetter Bypass Solar a Bypass
HT pro hydraulické vyvážení
solárních systémů.
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TŘI DOBRÉ DŮVODY PRO POUŽITÍ TACOSETTER
HYLINE
1. VÝBORNÉ PRODUKTOVÉ VLASTNOSTI

3. JEDNOU PIONEER, VŽDY PIONEER

Nový TacoSetter Hyline:
vyroben z vysoce kvalitního plastu ideálně
vhodný pro plastové systémy
vhodný pro různá média
díky normovanému závitu bez přechodných
adaptérů z kovu je přímo použitelný k napojení
na plastová šroubení
vhodný pro teploty až do 80 °C
vysoké hodnoty kVS
k dispozici s 1 ½" a 2" variantě
pro rozsahy 10 - 80 l/min

TacoSetter Hyline je další inovací od expertů na statické
hydraulické vyvažování: již přes 30 let se Taconova
zabývá vývojem řady produktů pro různé aplikace a
průtoková množství v oblasti hydraulického vyvažování.
Přes 30 let zkušeností se promítlo do vývoje TacoSetter
Hyline a posunuje hranice vývoje v geotermii.
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2. OSVĚDČENÁ KVALITA

V Evropě, Asii či v Austrálii: přes 4 miliony prodaných
kusů TacoSetter je důkazem pro jedinečnost a vysokou
kvalitu ve Švýcarsku vyvinutých produktů.
Díky promyšlenému principu a konstrukci s vysokou
kvalitou materiálů a jejich spolehlivostí zaručují výrobky
TacoSetter po celá léta optimální rozdělení energie v
budovách a zajišťují tak hospodárný provoz zařízení.
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