TACOFLOW
ČERPADLOVÁ TECHNIKA

NEÚNAVNOST, ZVĚDAVOST A
DYCHTIVOST EXPERIMENTOVAT.
NEZKROTNÉ ÚSILÍ O INOVACE A
DOKONALOST JAKO HNACÍ SÍLA
A VELKÁ TRADIČNÍ VÁŠEŇ PRO
TECHNIKU BUDOV.

Díky tomu je Taconova Group předním
výrobcem hydraulických řešení pro oblast
topení, sanitární techniky a solární
energie v bytových a komerčních
prostorech již téměř 60 let. Z centrály v
Curychu a dalších evropských dceřiných
společností distribuujeme naše vysoce
účinná, sofistikovaná řešení do celého
světa – formou výrobků z oblasti
hydraulického vyvážení, armaturní
techniky, plošného vytápění i systémové
a čerpací techniky.
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Rozsáhlá nabídka je však kompletní a
komfortní pouze s našimi prvotřídními
službami a zákaznickým servisem.
Taconova je dceřinou společností Taco
Family of Companies – nadnárodní
společnosti se sídlem v Cranstonu ve
státě Rhode Island (USA).

DŮVĚRA JE NEJHEZČÍ ZÁSLUHOU.
ZVLÁŠTĚ POKUD JI ZÍSKÁME
MNOHONÁSOBNĚ.
S hrdostí vzhlížíme k prestižnímu seznamu
našich zákazníků z řad prvovýrobců,
z nichž mnozí používají naše cirkulační
čerpadla ve svých systémových řešeních
již od roku 2001. To nás stále znovu
povzbuzuje k další optimalizaci našich
kvalitních řešení prostřednictvím
mimořádných nápadů. Konečně jsme
uvedli na trh první vysoce účinná čerpadla
a jen v oblasti čerpadel se ohlížíme za 25
patenty a více než 30 lety zkušeností. Díky
naší neúnavné touze po vývoji se sice
těšíme skvělé pověsti, ale nikdy bychom
neusnuli na vavřínech. Důvěra společností
Bosch, Ariston, BDR Thermea Group a
mnoha dalších v naše vysoce účinná
čerpadla nás motivuje, abychom techniku
budov posouvali do budoucnosti jako
jednu z předních inovačních sil.
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ZLEPŠOVÁNÍM SOUČASNOSTI
UTVÁŘET BUDOUCNOST.
Naše nejnovější výrobky se vyznačují novou
úrovní inteligence. To se ukazuje v nejmoder
nější technologii v kombinaci s uživatelsky
přívětivou důmyslností, která dále usnadňuje
práci a optimalizuje celé procesy.

TacoFlow2 eLink s aplikací
Vše přehledně, vše pod kontrolou. Řízení, odečty, rozvrhování,
protokolování, ukládání, elektronická pošta a mnoho dalšího.
Samozřejmě bezdrátově a s velmi intuitivním ovládáním.
Naše nová aplikace Taconova eLink pro chytré telefony
a tablety dovoluje ve spolupráci s patřičným inovovaným
čerpadlem optimální možnosti nastavení a poskytuje
všechny důležité informace o vašem provozu.
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Plug & Play
Všechna cirkulační čerpadla Taconova
jsou nyní vybavena konektorem Plug & Play,
který umožňuje ještě snadnější a rych
lejší první montáž a výměnu čerpadel.
S tímto konektorovým řešením odpadá
nejen potřeba koordinace mezi elektriká
řem a instalatérem, ale také se snižuje
míra chyb při montáži.
Plug & Play – nejnovější komfortní řešení
od našich inženýrů – je již nyní velmi
žádanou funkcí, která našim zákazníkům
nabízí významnou přidanou hodnotu.
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KDO PŘEDBĚHL DOBU,
PŘEDBĚHL I VŠECHNY OSTATNÍ.
Mnoho faktorů, jeden základ. Jedinečnost
našich cirkulačních čerpadel je založena na
našich vlastních vysokých nárocích na kvalitu
a odráží se v nejrůznějších vlastnostech,
vývojových trendech a technologiích. Tak
vznikají rozlišovací znaky, které našim
zákazníkům poskytují jasné výhody.
Naše cirkulační čerpadla jsou poháněna osvědčenými
synchronními motory s permanentními magnety,
které zajišťují velmi tichý a bezpečný provoz. Jelikož
vytváříme vysoký výkon již u čerpadel TacoFlow2 s
rotory vyrobenými ze standardního feritu, vědomě
upouštíme od používání vzácných zemin. Standardní
ferit i kvadratické rotorové komory se totiž ukazují být
necitlivé na magnetit. Navíc kvadratická konstrukce
podporuje automatické zjištění vzduchu v zařízení,
zatímco automatickou protiblokovací funkcí AutoUnlock
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se za pomoci vibrací uvolňují částice nečistot, které
jsou v čerpadlech usazeny. Pomocí funkce activeADAPT
se jednou za 30 minut ukládá příslušné vytížení čerpa
del a jejich otáčky se automaticky přizpůsobí okolním
podmínkám. Dobře čitelné LED displeje poskytují jasné
informace o příslušném provozním stavu čerpadel, která
jsou mimochodem nejmenší a nejkompaktnější na trhu.
TacoFlow2, TacoFlow2 a TacoFlow2 ADAPT se navíc
vyznačují 5letou zárukou.
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JE LEPŠÍ PRACOVAT CHYTŘE NEŽ TVRDĚ.
Za použití cirkulačních čerpadel Taconova mluví mnohé.
Je to patrné z jejich mnohonásobného použití u četných
prvovýrobců po celém světě, kteří již řadu let integrují
naše výrobky do svých systémových řešení. Společnost
Taconova se však etablovala jako vlastní značka kvality
také u topenářů a je symbolem moderního, inteligentního
hospodaření, ekologie a ergonomie. Naším cílem je
zůstat prostřednictvím vysoké kompatibility a flexibility
našich výrobků, jejich neustálého inovování a vynika
jícího zákaznického servisu vždy o krok napřed před
potřebami zákazníka.
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Naše cirkulační čerpadla lze samozřejmě nalézt také
v našich vlastních výrobcích systémové techniky, jako
jsou bytové předávací stanice TacoTherm Dual nebo
směšovací stanice TacoSys Universal. Instalatéry ale
bude těšit nejvíce, že naše vysoce účinná čerpadla
lze díky jejich kompaktní a malé konstrukci instalovat
všude a zcela snadno a že nyní jsou ve verzi TacoFlow
k dostání také samostatně ve specializovaných a
velkoobchodních prodejnách.

ÚSPĚCH – NEDÍLNÁ SOUČÁST
NAŠEHO SORTIMENTU.
Kvalita a kvantita nebyly pro společnost
Taconova nikdy v rozporu. Naopak. Jen v oblasti
čerpadel dodáváme vysoce kvalitní, výkonné
a mimořádně odolné výrobky do nejrůznějších
odvětví. Jsou to cirkulační čerpadla, která byla
již řadu let neustále inovována a optimalizována
naší mateřskou a sesterskou společností
Taco Inc. a Taco Italia.

Čerpadla pro topné okruhy
S modely TacoFlow2, TacoFlow2 ADAPT a TacoFlow2
eLink rozdělujeme náš sortiment cirkulačních
čerpadel pro topení do tří kategorií. Jsou vybaveny
nejmodernějšími permanentními synchronními motory
a všestrannými možnostmi a funkcemi nastavení.

Cirkulační čerpadla pro topení a chlazení
TacoFlow3 MAX jsou čerpadla šitá na míru pro středně
vysoká výkonová spektra, zejména v komerčním použití.
TacoFlow3 MAX a TacoFlow3 MAX PRO se přitom prezen
tují mnoha funkcemi, díky nimž je nastavení a odečítání
velmi snadné a pohodlné.

Solární cirkulační čerpadla
TacoFlow2 SOLAR jsou naši specialisté na tepelná
solární zařízení. Série cirkulačních čerpadel se
špičkovou technologií umožňuje efektivní využití
solární energie na podporu topení a ohřevu teplé
vody.

Cirkulační čerpadla
Cirkulační čerpadla TacoFlow2 PURE zaručují přípravu
vždy ohřáté a hygienicky bezvadné pitné vody.
Na jedné straně se tím zabrání tvorbě legionely ve
stojaté vodě a na druhé straně plýtvání vodou, protože
v případě potřeby je ihned k dispozici teplá voda.
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STRUČNÝ PŘEHLED PRODUKTOVÉ ŘADY.
TacoFlow2
Max. dopravní výška:

6a7m

Jmenovitý příkon:

Min. 3 W, max. 56 W

Provozní režim:

■
■
■

2 proměnné proporcionální tlakové křivky (P1 a P2)
2 konstantní tlakové křivky (CI, CII)
Min. – max. provozní režim Stanovená rychlost

Teplota média:

+2 °C až +95 °C

Tlak systému:

6 barů

Materiál:

Šedá litina, s kataforézní povrchovou úpravou

Instalační délka a připojení čerpadla:

130 mm G 1", 130 mm G 1½", 180 mm G 1½", 180 mm G 2“

TacoFlow2 ADAPT
Max. dopravní výška:

6a7m

Jmenovitý příkon:

Min. 3 W, max. 56 W

Provozní režim:

■
■
■
■

funkce activeADAPT
3 proměnné proporcionální tlakové křivky (P1, P2 a P3)
3 konstantní tlakové křivky (CI, CII a Clll)
Min. – max. provozní režim Stanovená rychlost

Teplota média:

+2 °C až +110 °C

Tlak systému:

10 barů

Materiál:

Šedá litina, s kataforézní povrchovou úpravou

Instalační délka a připojení čerpadla:

130 mm G 1", 130 mm G 1½", 180 mm G 1½", 180 mm G 2“

TacoFlow2 eLink
Max. dopravní výška:

6a7m

Jmenovitý příkon:

Min. 3 W, max. 56 W

Provozní režim:

■
■
■
■
■

funkce eLink
funkce activeADAPT
2 proměnné proporcionální tlakové křivky (P1 a P2)
2 konstantní tlakové křivky (CI a Cll)
Min. – max. provozní režim Stanovená rychlost

Teplota média:

+2 °C až +110 °C

Tlak systému:

10 barů

Materiál:

Šedá litina, s kataforézní povrchovou úpravou

Instalační délka a připojení čerpadla:

130 mm G 1", 130 mm G 1½", 180 mm G 1½", 180 mm G 2“

TacoFlow2 SOLAR
Max. dopravní výška:

6a7m

Jmenovitý příkon:

Min. 3 W, max. 56 W

Provozní režim:

■
■
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1 proměnná proporcionální tlaková křivka (P1)
Min. – max. provozní režim Stanovená rychlost

Teplota média:

+2 °C až +110 °C

Tlak systému:

10 barů

Materiál:

Šedá litina, s kataforézní povrchovou úpravou

Instalační délka a připojení čerpadla:

130 mm G 1", 130 mm G 1½", 180 mm G 1½“

TacoFlow3 MAX
Max. dopravní výška:

6, 8 a 10 m

Jmenovitý příkon:

Min. 16 W, max. 180 W

Provozní režim:

■
■
■
■
■

funkce activeADAPT
2 proměnná proporcionální tlaková křivka (P1 / P2)
2 konstantní tlaková křivka (CI / CII)
Min. – max. provozní režim Stanovená rychlost
Řídicí signál PWM / 0–10 V

Teplota média:

-10 °C až +110 °C

Tlak systému:

10 barů

Materiál:

Šedá litina, s kataforézní povrchovou úpravou

Instalační délka a připojení čerpadla:

180 mm G 1½", 180 mm G 2“

TacoFlow3 MAX PRO
Max. dopravní výška:

6, 8 a 10 m

Jmenovitý příkon:

Min. 16 W, max. 180 W

Provozní režim:

■
■
■
■
■
■

funkce activeADAPT
5 proměnných proporcionálních tlakových křivek (P1-P5)
5 konstantních tlakových křivek (Cl-CV)
Funkce nočního útlumu
Min. – max. provozní režim Stanovená rychlost
Řídicí signál PWM / 0–10 V

Teplota média:

-10 °C až +110 °C

Tlak systému:

10 barů

Materiál:

Šedá litina, s kataforézní povrchovou úpravou

Instalační délka a připojení čerpadla:

180 mm G 1½", 180 mm G 2“

TacoFlow2 PURE C
Max. dopravní výška:

4m

Jmenovitý příkon:

Min. 4,3 W, max. 40 W

Provozní režim:

Min. – max. provozní režim Stanovená rychlost

Teplota média:

+2 °C až +95 °C

Tlak systému:

10 barů

Materiál:

Kompozitní plast

Instalační délka a připojení čerpadla:

130 mm G ¾", 130 mm G 1“

TacoFlow2 PURE (Plus)
Max. dopravní výška:

1.4 m

Jmenovitý příkon:

Min. 2,5 W, max. 7 W

Provozní režim:

3 stanovené rychlosti

Teplota média:

+5 °C až +65 °C

Tlak systému:

10 barů

Materiál:

Mosaz

Instalační délka a připojení čerpadla:

80 mm Rp ½"

Plus verze:

Časovač, teplotní senzor, LCD displej
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HYDRAULICKÉ VYVAŽOVÁNÍ

ARMATURNÍ TECHNIKA

Zvýšená energetická účinnost
Rozdělování tepla pro každý systém dle potřeby.

Kompaktní armatury
Pro bezpečnost, zvýšený stupeň účinnosti a komfort.

PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ

ČERPADLOVÁ TECHNIKA

Perfektní souhra
Pro příjemné a individuální prostorové klima.

Efektivně nahoru
Pro nízké provozní náklady a zvýšenou energetickou
efektivnost.

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA

TACONOVA.COM

Inteligentní stanice
Pro spolehlivý provoz, redukovanou údržbu a
optimalizované energetické náklady.

Další informace
Novinky, informace k výrobku, listy s technickými
údaji a mnoho dalších informací naleznete na stránce
taconova.com

Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zurich
T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | info@taconova.com
Taconova Group AG | Business Centrum | Kostelecká 879/59 | CZ-196 00 Praha 9-Čakovice
T +420 283 930 810 | F +420 266 310 386 | cesko-slovensko@taconova.com
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Follow us on

