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MODULARNY MIESZKANIOWY WĘZEŁ CIEPLNY O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI

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.



MIESZKANIOWY WĘZEŁ CIEPLNY Z SYSTEMEM 

Mieszkaniowy węzeł cieplny TacoTherm Dual Piko o 
układzie modularnym ma za zadanie dystrybucję ciepła 
grzewczego i przygotowanie ciepłej wody dla mieszkania.  
Dostarcza on odpowiednią do potrzeb higienicznie 
podgrzaną wodę pitną i umożliwia regulację temperatury  
na wylocie do wymaganej wartości.
Różne moduły grzewcze odpowiadają za zaopatrzenie 
grzejników i/lub ogrzewania podłogowego i mogą być  
tak skonfigurowane, aby zawierały tylko te funkcje, 
które są naprawdę potrzebne. Zadowolony jest wówczas  
nie tylko inwestor – także firmy wykonawcze zachowują 
w ten sposób swoją konkurencyjność.
Dzięki wbudowanym licznikom wody i ciepła, węzel 
TacoTherm Dual Piko dostarcza ponadto wszystkich 
niezbędnych danych do rozliczenia każdego mieszka-
nia.  
W ten sposób system jest prawdziwym „multitalentem” 
nie tylko na etapie projektowania i instalacji, lecz także 
późniejszego użytkowania.

ELASTYCZNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM 

Konstrukcja węzła TacoTherm Dual Piko o głębokośi 
wynoszącej zaledwie 110 mm ułatwia usytuowanie go 
w budynku. Liczne warianty o rozmaitych wielkościach 
dystrybucji i rodzajach regulacji w zakresie ogrzewania  
i przepływowego podgrzewania wody pitnej, zabudowane  
na płycie podstawowej lub we wbudowanej szafce, 
umożliwiają wprost nieograniczoną elastyczność 
projektowania.

ŁATWOŚĆ ZABUDOWY

Już sama swoboda rozmieszczania poszczególnych 
modułów zapewnia duże korzyści instalacyjne. Ponadto 
możliwa jest zabudowa wszystkich węzłów w wersji 
podtynkowej, studzienkowej lub naściennej. Jednak 
projektanci firmy Taconova wpadli na jeszcze więcej 
rozwiązań przyjaznych dla użytkownika. Mianowicie 
każdy moduł jest dostarczany jako okablowany, co 
znacznie oszczędza czas montażu na budowie przy 
minimalizacji źródeł błędu. 

ZAPRASZAMY DO ZESTAWIENIA  
SWOJEGO INDYWIDALNEGO WĘZŁA 

Węzły cieplne serii TacoTherm Dual Piko umożliwiają doskonałe 

dostosowanie do warunków miejscowych.   

Poszczególne moduły grzewcze i zasilania w ciepłą wodę mogą 

być ze sobą zestawiane i rozmieszczane w sposób dokładnie 

odpowiadający wymogom Klienta tzn. w układzie nadsobnym, 

równoległym, a nawet w osobnych pomieszczeniach. 



SZWAJCARSKA JAKOŚĆ ‚PREMIUM‘

Każdy, kto zdecyduje się na firmę Taconova,  
zapewnia sobie korzystanie z pięćdziesięcioletniego 
doświadczenia, przejawiającego się w samym 
wyglądzie produktów. Już na pierwszy rzut oka  
widać bowiem wysoką jakość materiałów oraz 
doskonałe wykończenie, przy czym opracowane  
na miejscu komponenty, wszystkie o wysokiej 
żywotności i bezobsługowych rozwiązaniach, 
zapewniają jakość ‘premium’ na najwyższym  
poziomie, możliwą dzięki szwajcarskim standardom 
produkcyjnym, i spełniającą wymagania  
odpowiednich norm.

MATERIAŁY
■■ Obudowa podtynkowa z blachy stalowej
■■ Drzwiczki i ramy z lakierowanej blachy stalowej
■■ Mosiężna obudowa armatury
■■ Przewody rurowe ze stali szlachetnej
■■ Płytowy wymiennik ciepła: płyty i wsporniki  
ze stali szlachetnej

■■ Lutowane miedzią / niklem / stalą szlachetną

EKIPA SERWISOWA - ZAPEWNIONE BEZPIECZEŃSTWO

Zarówno w pierwszej fazie projektowania jak i po 
zakończonej instalacji Taconova wspiera Państwa  
w razie potrzeby jako niezawodny partner, służąc  
radą i czynem. Kompetentny zespół suportu  
odpowie na Państwa pytania i chętnie pomoże  
przy indywidualnym projektowaniu instalacji.  
Jeśli mimo ekstremalnej bezobsługowości instalacji 
niezbędne się okażą jakiekolwiek prace, wówczas 
możecie Państwo skorzystać z odpowiednich  
pakietów serwisowych i usług doświadczonych  
ekspertów.

KOMPONENTY TACONOVA
■■ Termostatyczny zawór mieszalnikowy NovaMix Value
■■ Proporcjonalny regulator przepływu TacoControl
■■ Zawór wyrównawczy TacoSetter Inline 
■■ Podłogowy rozdzielacz obwodów grzewczych  
TacoSys

■■ Przepływomierz TopMeter 
■■ Napęd silownika TacoDrive lub NovaDrive

JAKOŚĆ I SERWIS NA NAJWYŻSZYM  
POZIOMIE 

Wysoki stopień prefabrykacji i bezobsługowe rozwiązania 

pozwalają oszczędzać cenny czas montażu, czyniąc zarazem 

niemal cakowicie zbędnym serwisowanie układu. W przypadku 

pytań dotyczących projektowania i eksploatacji, firma Taconova 

zapewnia zawsze pomoc swoich kompetentnych doradców. 



WYBÓR NALEŻY DO PAŃSTWA! 

Modularna budowa TacoTherm Dual Piko zapewnia optymalną 

funkcjonalność i pozostawia Państwu wolną rękę w zakresie 

rozmieszczenia modułów. Ich układ w węźle cieplnym i  

usytuowanie może być dowolne: jeden nad drugim, równolegle 

obok siebie, a nawet w osobnych pomieszczeniach.  

TACOTHERM DUAL PIKO

„CUD POJEMNOŚCI” 

Mimo kompaktowej konstrukcji o głębokości zabudowy zaledwie 110 mm system  
jest w stanie pomieścić układ przygotowania świeżej wody ciepłej, rozdzielacz  
obwodów grzewczych oraz osobne przyłącze grzejników.

TACOTHERM FRESH PIKO 
MODUŁ ŚWIEŻEJ CIEPŁEJ WODY Z  
REGULACJĄ ELEKTRYCZNĄ

Wersja z elektronicznym regula-
torem pompy dzięki wbudowanym 
czujnikom przepływu i temperatury 
zapewnia odpowiednią tempe-
raturę wylotową wody ciepłej. 
Zastosowanie tej wersji jest moż-
liwe również przy niższych tempe-
raturach ciepłej wody użytkowej,  
w szczególności w przypadku 
ogrzewania niskotemperaturowego 
takiego jak pompy ciepła, dzięki 
wysokiemu natężeniu przepływu.

TACOTHERM FRESH PIKO 
MODUŁ ŚWIEŻEJ WODY CIEPŁEJ Z  
PROPORCJONALNYM REGULATOREM  
PRZEPŁYWU

Ta wersja, z mechanicznymi regu-
latorami, w szczególności z propor-
cjonalnym regulatorem przepływu, 
umożliwia bardzo dobrą regulację 
temperatury c. w. u. bez użycia prądu. 
Zainstalowany przed nim moduł 
gotowości, dzięki termostatycznemu 
zaworowi bypass, redukuje straty 
związane z pozostawaniem w goto-
wości przy zaopatrywaniu punktów 
poboru w ciepłą wodę użytkową.

TACOSYS PIKO 
MODUŁ GRZEWCZY O 2 – 12 OBWODACH

Do celów dystrybucji ciepła i 
indywidualnego ogrzewania 
pomieszczeń można przewidzieć 
promienniki lub moduł grzewczy z 
podłogowym rozdzielaczem ciepła. 
Możliwa jest także kombinacja pro-
mienników i ogrzewania podłogo-
wego. Do nastawiania temperatury 
obwodów grzewczych  
przewidziano regulację stałowar-
tościową.



IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA BARDZO  
MAŁYCH ROZPIĘTOŚCI TEMPERATUR 

Dzięki elektronicznemu sterowaniu pompą, Taconova zwiększa  

wydajność węzłów mieszkaniowych. W ten sposób również przy 

niskich temperaturach na zasilaniu jesteśmy w stanie zapewnić 

odpowiednią temperaturę wody użytkowej.

TACOTHERM DUAL PIKO 
CONNECT
MIESZKANIOWY WĘZEŁ CIEPLNY DLA 
NIEWIELKICH TEMPERATUR NA DOPŁY-
WIE JAKO UKŁAD 3-RUROWY

W tej wersji elektroniczny regula-
tor pompy zapewnia odpowiednio  
duże zaopatrzenie wymiennika 
ciepła w wodę grzewczą. Pozwala 
to na zastosowanie tej wersji rów-
nież przy niższych temperaturach 
wody na zasilaniu, przy jednoczes-
nym wysokim natężeniu przepływu 
po stronie ciepłej wody użytkowej.



UKŁAD 2-PRZEWODOWY

2-PRZEWODOWY PO STR. PIERWOTNEJ (OGRZEWANIE) +  
1-PRZEWODOWY PO STR. WTÓRNEJ (CZĘŚĆ SANITARNA)

Elementy układu 2-przewodowego:
1. Ogrzewanie: odpływ TW1  (z modułu świeżej wody ciepłej i modułu 

grzewczego)
2. Ogrzewanie: dopływ TW (do modułu świeżej wody ciepłej i modułu 

grzewczego)
3. Część sanitarna: zasilanie wodą zimną
Dla instalacji/generatorów ciepła z temperaturami dopływu ≥ 55°C

UKŁAD 3-PRZEWODOWY

3-PRZEWODOWY PO STR. PIERWOTNEJ (OGRZEWANIE) +  
1-PRZEWODOWY PO STR. WTÓRNEJ (CZĘŚĆ SANITARNA)

Elementy układu 3-przewodowego: 
1. Ogrzewanie: odpływ TW / TN2 - wspólny
2. Ogrzewanie: dopływ TN (do modułu świeżej wody ciepłej)
3. Ogrzewanie: dopływ TN (do modułu ogrzewania podłogowego)
4. Część sanitarna: zasilanie wodą zimną
Przy małych różnicach temperatur na odpływie.
Dla instalacji/generatorów ciepła z temperaturami dopływu ≤ 55°C. 

UKŁAD 4-OBWODOWY

4-OBWODOWY STR. PIERWOTNA (OGRZEWANIE) +  
1-OBWODOWY STR. WTÓRNA (CZĘŚĆ SANITARNA)

Elementy układu 4-przewodowego: 
1. Ogrzewanie: odpływ TW (z modułu świeżej wody ciepłej)
2. Ogrzewanie: dopływ TW (do modułu świeżej wody ciepłej)
3. Ogrzewanie: dopływ TN ogrzewanie podłogowe
4. Ogrzewanie: odpływ ogrzewania
5. Część sanitarna: zasilanie wodą zimną
Przy wysokich różnicach temperatur na odpływie  
(np. chłodzenie powierzchniowe)

1 TW = temperatura wysoka
2 TN = temperatura niska

DOBÓR UKŁADU Z ODPOWIEDNIĄ  
LICZBĄ PRZEWODÓW 

W zależności od warunków techniczno-budowlanych i  

wymaganych funkcji TacoTherm Dual Piko umożliwia wybór 

między układami 2-, 3- lub 4-przewodowymi.  
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KOMPONENTY TACOTHERM DUAL  

W zależności od przypadku zastosowania możliwy jest dobór 

różnych komponentów. Wszystkie komponenty są perfekcyjnie 

do siebie dobrane, łatwe do skonfigurowania, dostarczane z 

okablowaniem wstępnym i gotowe do zamontowania.  

Moduł gotowości
Zapewniający niezwłoczną  
dyspozycyjność zasilania w  
energię po stronie pierwotnej

Odcinek zabudowy  
licznika energii
Zintegrowany odcinek montażowy  
do zabudowy licznika energii

Zespół pompowy  
z regulacją  
stałowartościową
Do zależnej od potrzeb stałowartościowej 
regulacji temperatury na dopływie i  
zasilania przyłączonego dalej rozdzielacza 
obwodów grzewczych

Zestaw do przyłączy  
przewodów rurowych
Do zewnętrznego zasilania w ciepło
- dopływ ogrzewania 
- odpływ ogrzewania
Możliwość wykonania w formie układu 
2-4-obwodowego

Statyczny zawór  
wyrównawczy  
TacoSetter Inline
Zawór wyrównawczy do statycznej  
kompensacji zasilania w ciepło  
po stronie pierwotnej

Ogranicznik przepływu 
objętościowego dla obwodu 
grzewczego mieszkania
Do kompensacji przepływu  
masowego i odcinania obwodu  
grzewczego po stronie mieszkania

Dynamicznie

Statycznie

Ogrzewanie grzejnikowe  
lub podłogowe u dołu
Do opcjonalnego przyłączania  
promienników lub rozdzielacza  
obwodów ogrzewania podłogowego

Grupa pompowa z regulatorem 
pogodowym
Do regulacji temperatury na dopływie w 
zależności od temperatur zewnętrznych  
z podłączeniem wtryskowym 

Wymiennik ciepła
Różne metody połączeń  
lutowanych dla różnych  
zastosowań wody pitnej.

Przyłącze promiennika u góry
Przyłącze przewodu rurowego do  

opcjonalnego podłączenia promiennika

Dynamiczny zawór 
wyrównawczy

Zapewnia stałe stosunki ciśnień po  
pierwotnej stronie zasilania w ciepło

Kompensacja 
pierwotnej strony  
zasilania w ciepło

Standard

 
∆T: ≥ 10 K

Zestaw przyłączowy dla 
przewodów rurowych
Do zewnętrznych przyłączy sanitarnych:
- główny dopływ wody zimnej
- zasilanie mieszkania w wodę zimną
- zasilanie mieszkania w wodę ciepłą

Rozdzielacz ogrzewania 
podłogowego TacoSys  
HighEnd – do 12 obwodów 
grzewczych
Opcjonalnie z siłownikami TacoDrive  
Węzeł w szafie podtynkowej:  
do 10 obwodów grzewczych
Węzeł na podstawie z blachy:  
do 12 obwodów grzewczych

Elektryczna skrzynka 
przyłączowa i regulator 
NovaMaster
Pomost między siłownikiem a  
termostatem w celu niezależnego  
sterowania pomieszczeniami. 

Opcjonalny mieszacz wody 
ciepłej NovaMix Value
Dla podwyższonych wymagań. 
Do opcjonalnego montażu jako  
ochrona przed oparzeniem i do  
eliminowania szczytów temperatury.

Odcinek zabudowy licznika  
wody zimnej
Zintegrowany odcinek montażowy  
dla zabudowy licznika wody zimnej

Szafa do zabudowy
Szafa do zabudowy kompletna lub w 
częściach, dostarczana z drzwiami, 
ościeżnicą do zabudowy bez drzwi 
lub na podstawie z blachy

Regulator

SzafaOścieżnica

Elektroniczny regulator pompy 
Przy wysokim poborze wody w systemie z 
pompą ciepła  
Wydajność: 20 l/min 
Temperatura zasilania: ≥ 55 °C 
Temperatura wody ciepłej: ≤ 45 °C

Regulator proporcjonalny  
TacoControl Pro
Do podgrzewania wody użytkowej  
bez dodatkowych urządzeń   
Wydajność: 16 l/min  
Temperatura zasilania: ≥ 55 °C  
Temperatura wody ciepłej: ≤ 45 °C ∆p 400 mbar
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