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NA CO STAWIA TACONOVA?
Taconova Group AG jest szwajcarskim 
przedsiębiorstwem z tradycjami i z ponad 
60 letnim doświadczeniem w dostarczaniu 
inteligentnych rozwiązań w zakresie 
instalacji wewnętrznych w budynkach.

DOŚWIADCZENIE
 ■ Ponad 60-letnie doświadczenie i innowacyjność
 ■ Od 2007 roku: Stacje przygotowania świeżej wody  
użytkowej

 ■ Od 2007 roku: Stacje ładowania zasobników
 ■ Od 2011 roku: Mieszkaniowe węzły cieplne
 ■ Od 2019 roku: Pompy obiegowe

KOMPLEKSOWOŚĆ
 ■ Od instalacji grzewczych z rozdziałem dolnym, 
aż po sam dach: wysokiej jakości innowacyjne 
systemy i produkty z zakresu:

 ■ Regulacja hydrauliczna
 ■ Ogrzewanie płaszczyznowe
 ■ Technika systemowa
 ■ Technika armaturowa 
 ■ Technika pompowa

KOMPETENCJE
 ■ Kompetentny zespół doradców odpowie na Pań-
stwa pytania i z chęcią pomoże przy indywidualnej 
konfiguracji instalacji

JAKOŚĆ
 ■ Jakość klasy premium na najwyższym poziomie, 
zgodnie ze szwajcarskimi standardami produkcji 
i międzynarodowymi normami

 ■ Wysokiej jakości materiały i perfekcyjne wykona-
nie produktów

 ■ Zaprojektowane w Szwajcarii elementy, trwałe i  
niewymagające częstej konserwacji



REGULACJA HYDRAULICZNA
Dzięki równoważeniu hydraulicznemu energia 
cieplna jest rozprowadzana w budynkach w 
taki sposób, że wszystkie elementy budynku, 
pomieszczenia i odbiorniki ciepła są zaopatry-
wane zgodnie z potrzebami. 

Taconova oferuje szeroki wybór wysokiej jakości za-
worów równoważących i pomiarowych, dzięki którym 
równoważenie hydrauliczne jest dopracowane do 
perfekcji. Klasyczne wyroby z serii TacoSetter od-
powiadają za zapewnienie wymaganego przepływu 
w instalacjach grzewczych, oraz w systemach roz-
dzielczych chłodzenia, solarnych, geotermicznych i 
solnych.
Przez lata firma Taconova poszerzała swój asorty-
ment o liczne, wysokiej jakości zawory równoważą-
ce, mające różnorodne zastosowanie i natężenie 
przepływu, w tym TacoSetter Hyline z wysokiej jako-
ści tworzywa.



OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE: 
PERFEKCYJNE WSPÓŁDZIAŁANIE
Innowacyjna technika i pierwszej klasy kom-
ponenty gwarantują odpowiednie do potrzeb, 
oszczędne zaopatrzenie w energię.

Prefabrykowane systemy rozdzielcze TacoSys 
rozdzielają energię w całym budynku w optymalny 
sposób.
Nowy TacoSys Pro jest wyposażony w najnowszy 
innowacyjny produkt TopMeter Plus [zawór równo-
ważący] i TacoDrive [siłownik zaworu]. TacoSys Pro 
jest zatem w pełni wyposażony.
W przypadku TacoSys High End znane już Top-
Meter zapewniają perfekcyjne hydrauliczne 
równoważenie. 
Tacosys High End i Value pasują idealnie do na-
pędów nastawczych NovaDrive i TopDrive oraz do 
termostatów pokojowych NovaStart.
Zapewniają one wspólnie optymalny klimat w po-
mieszczeniach, dostosowany do indywidualnych 
wymagań. 



TECHNIKA ARMATUROWA –  
BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻ-
SZYM POZIOMIE
Bezawaryjnie działające systemy grzewcze 
lub chłodzące wymagają wielu kompakto-
wych elementów wspomagających.

Termostatyczne zawory mieszające firmy Taco-
nova redukują wysokie początkowe temperatury 
wody do stałej temperatury, nie zagrażającej 
oparzeniem w miejscu poboru wody.
Armatury TacoVent odpowietrzają automatycz-
nie systemy grzewcze, ponieważ jedynie stale 
odpowietrzane i oczyszczane systemy grzewcze 
pracują z największą wydajnością. Dodatkowe 
bezpieczeństwo zapewniają armatury wielo-
funkcyjne, które kontrolują ciśnienie w syste-
mach grzewczych.



TECHNIKA POMPOWA 
Transportowanie ciepła w budynkach jest 
możliwe tylko z zastosowaniem technologii 
pompowej. Pompy jako przekaźnik, przeno-
śnik i przemiennik wody grzewczej w ogrze-
wanych pomieszczeniach pełnią funkcję 
decydującą o zapewnieniu przytulnego 
klimatu w budynku. 

W  połączeniu z  systemem kompensacji hydrau-
licznej można zawsze dobrać i ustawić optymal-
nie dopasowaną pompę, obniżając w ten sposób 
koszty eksploatacyjne i  zwiększając energoosz-
czędność. Renomowani klienci od wielu lat stosu-
ją nasze produkty, które cechują się niezawodno-
ścią i wysoką jakością. Technologia pompowa jest 
nowością w ofercie firmy Taconova. Ta sprawdzo-
na i innowacyjna technologia była opracowywana 
i  udoskonalana przez lata w spółkach-córkach 
firmy Taconova – Taco Inc. i  Taco Italia. Od 2019 
r. pompy obiegowe będą częścią oferty Taconova. 
Wszystkie pompy mają teraz złącza wtykowe typu 
plug & play.



WĘZEŁ CIEPLNY TACOTHERM DUAL 
Modułowo zbudowany węzeł cieplny  
TacoTherm Dual przejmuje rozdzielanie ciepła 
i zdecentralizowane ogrzewanie  
wody użytkowej w mieszkaniu w trybie  
przepływu ciągłego. 

Dostępne są różne moduły zaopatrzenia grzejni-
ków i/lub ogrzewania podłogowego i można je tak 
dobrać, aby zostały zintegrowane tylko te funk-
cje, które są naprawdę potrzebne. 
Węzeł zapewnia zaopatrzenie w higienicznie pod-
grzaną wodę użytkową stosowanie do potrzeb i 
jednocześnie reguluje pożądaną temperaturę. 
Dostępne są węzły zarówno jako pojedyncze mo-
duły ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania, jak 
również w wersji rozbudowanej.  Tym samym zale-
ty zdecentralizowanego węzła wielofunkcyjnego 
widoczne są nie tylko przy planowaniu i montowa-
niu, ale też w późniejszym użytkowaniu.



STACJA ŚWIEŻEJ CIEPŁEJ WODY 
UŻYTKOWEJ TACOTHERM FRESH
Stacje świeżej ciepłej wody użytkowej 
ogrzewają wodę użytkową do wymaganej 
temperatury w trybie przepływu ciągłego  
w zależności od potrzeb. Dzięki temu nie 
jest już konieczne magazynowanie wody, 
co skutecznie zapobiega zakażeniom spo-
wodowanym przez bakterie Legionella.

Gotowe do podłączenia stacje świeżej wody 
użytkowej TacoTherm Fresh zaopatrują zarów-
no pojedyncze mieszkania jak i większe budynki 
mieszkalne lub hotele. Wszystkie modele są do-
stępne również w wersji X – o większej wydaj-
ności, oferuje większe wymienniki ciepła i od-
powiednio wydajniejsze pompy obiegowe strony 
pierwotnej. Serie produkcyjne można podłą-
czyć szeregowo i tym samym pokryć większe 
zapotrzebowanie.



STACJE ŁADOWANIA ZASOBNIKÓW  
TACOSOL LOAD
Stacje ładowania zasobników przekazują 
ciepło słoneczne z kolektora do właściwej 
strefy zasobnika buforowego.

Dzięki stacjom ładowania zasobników TacoSol 
Load zwiększa się ilość energii cieplnej możliwej 
do wykorzystania z instalacji solarnych. Zależnie 
od temperatur dostępnych w obiegu solarnym 
można ładować różne strefy zasobnika lub różne 
zasobniki.
Optymalne rozładowanie kolektora solarnego 
zależne jest od różnic temperatur na zasilaniu i 
powrocie instalacji solarnej. Niskie temperatury 
na powrocie powodują zwiększone przekazywa-
nie ciepła w zasobniku i optymalne rozładowanie 
kolektora.



STACJE SOLARNE  
TACOSOL CIRC
Niezawodność i wydajność są istotnymi 
argumentami, aby zainstalować i użytkować 
instalacje solarne.

Stacje solarne łączą obieg kolektora z zasobnikiem. 
Najważniejsze funkcje to tłoczenie, regulowanie  
i odpowietrzanie, mające zapewnić niezawodne i 
wydajne użytkowanie instalacji.
Stacja solarna ma za zadanie nie tylko cyrkulację 
płynu solarnego, ale zapewnia również:

 ■ regulację przepływu zależnie od potrzeb
 ■ ochronę przed niepożądaną cyrkulacją
 ■ ochronę elementów przed nadciśnieniem
 ■ kontrolę temperatury
 ■ usuwanie powietrza



GRUPY POMP GRZEWCZYCH 
TACOHEAT MIX
Grupy pomp grzewczych tworzą jeden 
zespół montażowy złożony z wielu  
elementów i dzięki temu można je szybko  
i łatwo montować na obiegu grzewczym.

TacoHeat Mix grupa pomp grzewczych może 
zostać zamontowana tam, gdzie jest wskazana 
oszczędność miejsca, np. na zasobniku buforo-
wym. W połączeniu z TacoSol Circ Solarstation 
i Taco Fresh stacją świeżej ciepłej wody użyt-
kowej zapewnia odpowiednie do temperatury 
zaopatrzenie rozdzielacza ogrzewania pod-
łogowego lub grzejnika. Produkty zaprojekto-
wane przez Taconova są do siebie optymalnie 
dopasowane i dzięki temu perfekcyjnie ze sobą 
współpracują. 
Taco Heat Mix nadaje się do zastosowania jako 
łącznik pomiędzy generatorem ciepła a odbior-
nikami ciepła i zapewnia sprawną współpracę 
tych jednostek.



taconova.com

TacoFlow2 eLink
	■ Pompy obiegowe do instalacji grzewczej 
	■ funkcją activeADAPT i eLink
	■ Wysokość podnoszenia 6 m | DN 25 / 32

TacoFlow3 GenS (Wersja OEM)
	■ Pompy obiegowe do instalacji grzewczej 
	■ Sterowanie za pomocą zewnętrznego sygnału 
PWM o profilu „Grzewczy” lub „Solarny“

	■ Wysokość podnoszenia 8.5 m | DN 15 / 25 / 32

Asortyment

Równoważenie hydrauliczne - statyczne
Zawory równoważące i odcinające do równoważenia hydraulicznego statycznego i kontroli przepływu na odbiorniku i w systemie 
rozdzielczym.

Wysokosprawne pompy obiegowe
Cały asortyment pomp obiegowych Taconova jest napędzany za pomocą silników synchronicznych z magnesem trwałym,  
które zapewniają wydajną pracę.

TacoFlow2 (C A)
	■ Pompy obiegowe do instalacji grzewczej
	■ Wysokość podnoszenia 6 m / 7 m
	■ DN 15 / 25 / 32

TacoFlow2 ADAPT
	■ Pompy obiegowe do instalacji grzewczej
	■ funkcją activeADAPT
	■ Wysokość podnoszenia 6 m / 7 m
	■ DN 15 / 25 / 32

TacoFlow3 MAX
	■ Pompy obiegowe do instalacji grzewczej i 
chłodniczej 

	■ Wysokość podnoszenia 6 m / 8 m / 10 m
	■ DN 25 / 32

TacoFlow3 MAX PRO
	■ Pompy obiegowe do instalacji grzewczej i 
chłodniczej 

	■ Wysokość podnoszenia 6 m / 8 m / 10 m
	■ DN 25 / 32

TacoFlow2 Solar
	■ Pompy obiegowe do instalacji solarnych 
	■ Wysokość podnoszenia 6 m / 7 m
	■ G 1" / 1 ½"

TacoFlow3 GenS Solar (Wersja OEM)
	■ Pompy obiegowe do instalacji solarnych 
	■ Sterowanie za pomocą zewnętrznego sygnału 
PWM o profilu „Grzewczy” lub „Solarny” 

	■ Wysokość podnoszenia 8.5 m
	■ G 1" / 1 ½"

TacoFlow Pure (C)
	■ Pompy cyrkulacyjne do instalacji CWU 
	■ G ¾" / G 1" / G 1 ¼"/ Rp ½" 

TacoSetter Hyline
	■ Z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym 
(np. to geotermy)

	■ DN 25 – 32 | 10 - 80 l/min

Stacja mieszająca
	■ Z pompą o dużej wydajności i zewnętrznym  
ogranicznikiem temperatury.

Systemy rozdzielcze
Prefabrykowane systemy rozdzielcze TacoSYS ze stali szlachetnej 
przeznaczone są dla dwóch do dwunastu obiegów grzewczych.

Zawory równoważące
Zawory równoważące TopMeter pozwalają regulować i zamykać 
przepływ, oraz wskazują jego wartość.

TacoSys Pro
	■ System rozdzielczy do ogrzewania podłogowego 
z zawo rami równowa żącymi TopMeter Plus i  
zaworami z napędem nastawczym TacoDrive.

TacoSys High End / Connect
	■ Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z za-
worami równoważącymi TopMeter Plus, zaworami 
ustawianymi ręcznie lub jako rozdzielacz możliwy 
do podłączenia do grzejników.

TopMeter Plus
	■ Ostatnio ustawiona wartość natężenia 
przepływu możliwa do odtworzenia.

	■ Zawór równoważący na zasilaniu: ½"

TopMeter Supply/Return
	■ Wersje: zasilanie/ powrót
	■ Zawór równoważący:  " i ½"

Siłowniki
Szeroki asortyment, zróżnicowany pod względem cen i funkcji, 
dostosowany do każdych potrzeb. 

Termostaty pokojowe i moduły przyłączeniowe
Indywidualne dostosowanie temperatur w pomieszczeniach 
możliwe dzięki połączeniu termostatów pokojowych i modułów 
przyłączeniowych. 

NovaDrive NC/NO
	■ Siłownik elektrotermiczny
	■ Dostępne warianty - bezprądowo otwarty (NO)  
i zamknięty (NC)

TacoDrive NC
	■ Zawór obiegów grzewczych i termiczny  
siłownik w jednym elemencie kompaktowym

	■ Bezprądowo zamknięty (NC)

TopDrive NC
	■ Siłownik elektrotermiczny
	■ Bezprądowo zamknięty (NC) 

NovaStat EL/RF
	■ Elektroniczne termostaty pokojowe do  
sterowania siłownikami.

	■ Dostępny w wersji.

NovaMaster EL/RF
	■ Moduł przyłączeniowy do połączenia siłowników 
elektrotermicznych i termostatów pokojowych.

	■ Dostępny w wersji elektronicznej i radiowej.

Zawory mieszające
Termostatyczne zawory mieszające znajdują zastosowanie  
w instalacjach solarnych, sanitarnych i grzewczych.

NovaMix Value
	■ Zakres regulacji 20-50°C, 45-65°C, 35-70°C z 
duża dokładnością regulacji

	■ DN 15 / 20 / 25
	■ 26-55 l/min

NovaMix Standard / High Capacity
	■ Zakres regulacji 20 – 40 ̊ C, 20 – 70°C i 30 – 70 ̊ C
	■ DN 20 / 25 | 22 – 53 l/min / 102 l/min

NovaMix Compact
	■ Zakres regulacji 30 – 70 ̊ C i 30 – 50 ̊ C
	■ DN 15 | 25 l/min

Odpowietrzacze
Stałe i automatyczne odpowietrzanie i napowietrzanie.

TacoVent HyVent
	■ Stała separacja powietrza dzięki  
odpowietrznikom pływakowym.

	■ Automatyczne odpowietrzanie instalacji  
przy napełnianiu, opróżnianiu oraz w  
trakcie użytkowania.

TacoVent AirScoop D
	■ Zgromadzone powietrze jest automatycznie  
usuwane przez podkładka. 

	■ Wersje do zabudowy poziomej i pionowej.

TacoVent Vent
	■ Odpowietrzacz grzejników
	■ Szybkie odpowietrzanie manualne
	■ Wmontowany automat odcinający

Armatura
Osprzęt instalacyjny Taconova znajduje szerokie zastosowanie  
w instalacjach solarnych, sanitarnych i grzewczych.

NovaZone Ball
	■ Sterowanie strumieniem objętości.
	■ 2-drogowy / 3-drogowy  
(z regulacją ręczną lub bez)

TacoControl FlowMeter
	■ Licznik przepływu z bezpośrednim odczytem

NovaZone Valve
	■ Zawór strefowy z napędem elektro motorycznym i 
sprężyną powrotną.

	■ 2-drogowy / 3-drogowy.

TacoSys Piko
	■ Moduł grzewczy z 2-12 przyłączami
	■ Stałe wartości lub zależne od pogody

Węzły cieplne
Modułowa budowa TacoTherm Dual oferuje funkcjonalność  
i pozwala Państwu na dowolną konfigurację modułów. 

TacoTherm Dual Piko PM / Smart Connect
	■ Przygotowanie świeżej ciepłej wody użytkowej, 
rozdzielacz ogrzewania podłogowego i oddzielne 
przyłączenie do stacji kombi

TacoTherm Dual Nano
	■ Przygotowanie świeżej ciepłej wody użytkowej, 
rozdzielacz ogrzewania podłogowego i oddzielne 
przyłączenie do stacji kombi

TacoTherm Fresh Piko PM / Smart Connect
	■ Elektronicznie lub hydraulicznie regulowane 
podgrzewanie CWU

	■ Opcje modułu utrzymania ciepła / cyrkulacji  
CWU / łączności ModBus

TacoTherm Fresh Nano
	■ Regulowany proporcjonalnie moduł świeżej 
ciepłej wody użytkowej z opcjami jak w module 
przygotowania wody i ochrona przed oparzeniem. 
Ma zastosowanie również jako urządzenie  
zamienne do term gazowych

TacoTherm Fresh Peta2 / X
	■ Natężenie przepływu: 63 l/min / 97 l/min
	■ Można podłączyć szeregowo 

TacoTherm Fresh Mega3 / X
	■ Natężenie przepływu: 23 l/min / 34 l/min
	■ Można podłączyć szeregowo 

Stacje świeżej ciepłej wody użytkowej
Gotowe do podłączenia stacje świeżej ciepłej wody użytkowej 
do podgrzewania wody stosownie do potrzeb w trybie przepływu 
ciągłego.

Stacje ładowania zasobników
Gotowe do podłączenia stacje ładowania zasobników ze  
zintegrowanym systemem ładowania różnych stref zasobnika  
lub ładowania dwóch zasobników przez instalację solarną.

TacoSol Load Mega / Mega L
	■ Moc cieplna: 12,5 kW
	■ Powierzchnia kolektora: ok. 25 m²

Stacje solarne
Gotowe do podłączenia grupy pomp z pompami o wysokiej 
wydajności do bezpośredniego montażu na obiegach solarnych  
i instalacjach solarnych.

TacoSol Circ ER HE
	■ Wersja: jednodrogowa
	■ Dostępna z grupą bezpieczeństwa lub bez.

TacoHeat Mix
	■ W pełni zmontowana z silnikiem mieszalnika i 
pompą o wysokiej wydajności

TacoSol Circ ZR HE
	■ Wersja: dwudrogowa
	■ Dostępna z pokrywą ochronną zaworu lub  
elementem nośnym dla sterowania.

TECHNIKA POMPOWA

REGULACJA HYDRAULICZNA

TECHNIKA SYSTEMOWA

OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE TECHNIKA ARMATUROWA

TacoSetter Bypass Solar 130/185
	■ Odpowiedni do systemów solarnych
	■ DN 20 - 32 | 2 - 70 l/min

TacoSetter Tronic
	■ Cyfrowy pomiar przepływu i temperatury  
	■ DN 20 | 1 - 40 l/min
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TacoSetter Bypass Flansch
	■ DN 65 - 100 | 60 - 650 l/min

TacoSetter Bypass 100
	■ DN 15 - 50 | 2 - 200 l/min

TacoSetter Inline 100/130
	■ DN 15 - 25 | 0,3 - 90 l/min

TacoSetter Rondo
	■ DN 15 | 0,6 - 8 l/min
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Grupy pomp grzewczych
Gotowe do podłączenia prefabrykowane grupy pomp do 
bezpośredniego montażu na obiegu systemów grzewczych.

TacoTherm H 3000E
	■ Przygotowanie świeżej ciepłej wody użytkowej
	■ Optymalna hydraulicznie dystrybucja ciepła
	■ Zintegrowana rejestracja zużycia energii i wody

Moduły cyrkulacyjne
Moduły cyrkulacyjne przeznaczone do współpracy ze stacjami przy-
gotowania świeżej wody służącymi do higienicznego przygotowywa-
nia CWU na zasadzie przepływowej

TacoTherm Circ Mega / Peta
	■ Natężenie przepływu: 16 l/min
	■ Można podłączyć szeregowo
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SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI 
INNYMI PRODUKTAMI FIRMY 
TACONOVA?
Więcej informacji znajdą Państwo w  
naszym katalogu, i  w internecie pod  
adresem taconova.com

O produkty firmy Taconova proszę pytać u 
autoryzowanych dystrybutorów, których 
można znaleźć na stronie 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

taconova.com


