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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.

DWUFUNKCYJNY MIESZKANIOWY WĘZEŁ CIEPLNY
TACOTHERM DUAL NANO / TACOTHERM FRESH NANO



T

T

DECENTRALNE PODGRZEWANIE WODY PITNEJ
Decentralne stacje świeżej wody ciepłej wzgl.  
mieszkaniowe węzły cieplne działają na tej samej 
zasadzie technicznej co instalacje centralne.  
Energia potrzebna do podgrzewania wody pitnej jest 
dostarczana przez centralny zasobnik buforowy i 
transportowana do mieszkania przez pompę pionu.  
W przypadku tego rodzaju instalacji węzły świeżej 
wody ciepłej są instalowane bezpośrednio w  
mieszkaniach.  
Dzięki decentralnemu podgrzewaniu wody pitnej 
stopień ryzyka legionelli ulega zredukowaniu do  
minimalnego poziomu. 

W wyniku tak zmniejszonej objętości wody użytkowej 
do <3 l, te stacje przekaźnikowe w mieszkaniu są  
uważane, w myśl rozporządzenia w sprawie wody 
pitnej z listopada 2015 roku, za małe instalacje i nie 
podlegają specjalnym obowiązkowym badaniom.
W połączeniu z orurowaniem przyłączeniowym  
dla grzejników lub ogrzewania podłogowego,  
mieszkaniowy węzeł cieplny staje się centralnym 
punktem doprowadzania energii cieplnej do  
mieszkania.
Umożliwia on także rejestrację i rozliczenie zużycia 
energii indywidualnie dla danego mieszkania.  
Funkcję mieszkaniowego licznika energii spełnia 
licznik ilości ciepła, przy czym odpada licznik wody 
ciepłej.

MIESZKANIOWY WĘZEŁ CIEPLNY Z SYSTEMEM
Mieszkaniowy węzeł cieplny o budowie modularnej TacoTherm Dual Nano realizuje 

rozdział ciepła grzewczego oraz decentralne przygotowanie wody ciepłej dla miesz-

kania na zasadzie przepływowej . 



TACOTHERM DUAL NANO 
TACOTHERM FRESH NANO 
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Moduł wody świeżej oraz węzeł ‚kombi‘ typoszeregu Nano zwracają uwagę  

swoją wąską konstrukcją (minimum 450 mm).  Zapewniają one optymalną 

funkcjonalność i pozostawiają użytkownikowi wolną rękę, jeśli chodzi o  

projektowanie montażu  modułów. Moduł wody świeżej tego typoszeregu  

może być optymalnie stosowany jako urządzenie do wymiany termy gazowej. 

TacoTherm Dual Nano 
Mieszkaniowy węzeł cieplny zawiera moduł przy-
gotowania świeżej wody ciepłej i moduł grzewczy 
z wbudowanym rozdzielaczem na powierzchnie 
grzewcze oraz opcją dodatkowego podłączenia 
ogrzewania promiennikowego. Wyróżnia go nie-
wielka szerokość oraz duża wariacyjność - różne 
rodzaje montażu, regulacji, wymienników ciepła, 
pozycji przyłączy oraz opcji rozdzielaczy umożli-
wiają konfigurację produktów idealnie dostoso-
waną do projektu budynku.

TacoTherm Fresh Nano 
Powyższy wariant składa się z decentralnie insta-
lowanego modułu świeżej wody ciepłej przy cał-
kowitej rezygnacji z rozdzielacza dla powierzchni 
grzewczych, odznacza się ponadto wąską kon-
strukcją. 
Tego rodzaju kompaktowy węzeł może być stoso-
wany jako wymienny zespół do term gazowych –  
wymienne przyłącza ułatwiają podłączenie do 
istniejących przewodów zasilania.

Możliwość doboru komponentów w zależności od 
potrzeb zapewnia w przypadku obydwóch węzłów 
odpowiednie do potrzeb podgrzewanie wody pitnej, 
rozdział wody grzewczej oraz odpowiednie do 
zużycia rozliczenie kosztów energii.



Modularne mieszkaniowe węzły cieplne do higienicz-
nego, dostosowanego do potrzeb, decentralnego 
wytwarzania ciepłej wody pitnej i rozdziału ciepła 
grzewczego. 
■■ Przemyślana koncepcja montażowa w kompaktowej 
konstrukcji o małej szerokości

■■ Szybki i łatwy montaż natynkowy lub podtynkowy 
przy modernizacjach lub nowych inwestycjach

■■ Możliwości konfiguracji modułu świeżej wody ciepłej 
w zakresie wymiennikó w ciepła, rodzaju regulacji, 
przyłączy i opcji zabudowy

■■ Możliwości konfiguracji modułu grzewczego w  
zakresie rodzaju regulacji, osprzętu rozdzielczego  
i pierwotnego układu przewodów

Zdjęcie  
produktu Typ stacji/węzłac

Znamionowa moc 
poboru

Wymiary mm 
(B×H×T) Wersja

Stacja kombi-
nowana  
TacoTherm  
Dual Nano

20 l/min*

523 × 1233–1323 ×  
153  
(8 obwodów 
grzewczych) 
 
750 × 1233–1323 × 
153  
(9–10 obwodów 
grzewczych)

■■ Kompaktowa, kombinowana i 
gotowa do przyłączenia miesz-
kaniowa stacja przekaźnikowa 
świeżej ciepłej wody z modułem 
grzewczym, uzdatnianiem 
świeżej wody, rozdzielnikiem 
ogrzewania podłogowego i 
oddzielnym przyłączeniem 
grzejnika w jednym

Moduł świeżej 
wody ciepłej 
TacoTherm  
Fresh Nano

20 l/min* 450 × 635 × 156

■■ gotowa do przyłączenia stacja 
świeżej ciepłej wody 

■■ Odpowiednia jako zamiennik 
term gazowych 

■■ Regulowana proporcjonalna 
ilość i wypro wadzenie dla 
pomp ciepła z opcjami takimi 
jak moduł gotowości i ochrona 
przed poparzeniem w celu 
zwiększenia komfortu

* Dane dotyczące mocy w pierwotnej = VL 70 °C / wtórnej = WW 45 °C; ∆p ≥ 300 mbar

ŁATWOŚĆ ZABUDOWY
Wysoki stopień prefabrykacji i bezobsługowe sys  temy oszczędzają cenny czas  

montażu, czyniąc niemal całkowicie zbędnym ich serwisowanie. Jednakże  

mieszkaniowe węzły cieplne wykazują jeszcze cały szereg innych zalet: 



TacoTherm  
Fresh Nano

TacoTherm  
Dual Nano

450 mm 490 mm 650 mm 750 mm

Zastosowanie
Urządzenie jako zamiennik term 
gazowych

 

Mieszkaniowy węzeł cieplny  

Rodzaj montażu

Na płycie podstawowej  

Natynkowy z lakierowaną osłoną 
urządzenia

 

Podtynkowy w szafce osłonowej     

Wymiennik ciepła

Lutowany / miedziany  

Lutowany / niklowany  

24 płyty
40 płyt (inne rozmiary na zapytanie)  *

Regulacja węzła  
świeżej wody ciepłej

Proporcjonalny regulator przepływu  

Zawór mieszalny NovaMix Value  
(zalecana ochrona przed oparzeniem  
po stronie wtórnej)

 

Moduł gotowości
Pompa cyrkulacyjna zewn. zewn. zewn.  

Przyłącza zasilania, 
ciepłej i zimnej wody

u góry
u dołu z szyną przyłączową
u dołu   

Przyłącze rozdziału 
ciepła w mieszkaniu  
(u dołu) 

Przyłącza rurowe 1” GZ  

Rozdzielacz ogrzewania  
powierzchniowego

Regulacja ogrzewania
Stałowartościowa
Pogodowa
Bez stacji podmieszania   

Opcje rozdzielacza

Bez nastawnika (przestawianie ręczne)     

Siłownik NovaDrive   

Moduł przyłączowy do siłownika
Do 8 obwodów grzewczych    

9 – 10 obwodów grzewczych    

Równoważenie hydrau-
liczne po str. pierwotnej

Regulator różnicy ciśnień  

TacoSetter Inline  

Równoważenie hydrau-
liczne ogrzewania

Dynamiczny regulator przepływu 
objętościowego (PIVC)

 

TacoSetter Inline  

PRZEGLĄD WARIANTÓW
Mieszkaniowe węzły cieplne TacoTherm Dual umożliwiają  

perfekcyjne dostosowanie do warunków lokalnych.

LEGENDA 

 Dla tego typu dostępny
 Elementy do wyboru (albo / albo)

Dla tego typu niedostępny
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