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

ARMATURNÍ TECHNIKA
Kompaktní armatury 
Pro bezpečnost, zvýšený stupeň účinnosti a komfort. 

ČERPADLOVÁ TECHNIKA
Efektivně nahoru
Pro nízké provozní náklady a zvýšenou energetickou 
efektivnost.

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

HYDRAULICKÉ VYVAŽOVÁNÍ
Zvýšená energetická účinnost 
Rozdělování tepla pro každý systém dle potřeby.

PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ
Perfektní souhra
Pro příjemné a individuální prostorové klima.

Follow us on

TACOSYS PRO S TOPMETER PLUS A TACODRIVE



TopMeter Plus

INOVATIVNÍ A VYSOCE KVALITNÍ
Charakteristickým znakem rozdělovacích systémů Taconova jsou inovativní  
technologie a vysoce kvalitní komponenty. TacoSys Pro je vybaven dvěma  
patentovanými a inovativními produkty, které dělají TacoSys Pro jedinečným. 
 

Pomocí vyvažovacího ventilu TopMeter Plus lze 
přesně a pohodlně nastavit množství vody v 
topných a chladicích okruzích. 
Novinkou je funkce Memory integrovaná ve ventilu, 
která umožňuje reprodukovat poslední nastavené 
průtokové množství i po uzavření ventilu.  
Díky této funkci lze původní průtokové parametry 
jednoduše znovu nastavit i po údržbových pracích. 
Tím se zvýší bezpečnost provozu otopného  
systému a uspoří značné množství času.
Patent: EP 3332158

Značná časová úspora a vyšší 

bezpečnost provozu otopného 
systému

	■ Jednoduché nastavení a odečtení požadované  
teploty na přívodu pomocí směšovacího ventilu

	■ Vysokoefektivní čerpadlo pro úsporu energie
	■ Horizontální nebo vertikální zapojení
	■ Vlastní bezpečnost stanice s externím  
omezovačem bezpečnostní teploty

K tomu je ideální směšovací  

stanice TacoSys (s TacoFlow  

vysokoefektivním čerpadlem)

ROZDĚLOVAČ TOPNÝCH OKRUHŮ PRO PODLAHOVÉ 
TOPENÍ PŘÍŠTÍ GENERACE
Vysoce kvalitní rozdělovač TacoSys Pro z nerezavějící oceli lze dodat ve variantách  
pro 2 – 12 topných okruhů. Splňuje veškeré nároky na výkonnost, energetickou 
účinnost, snadnou montáž a provozní bezpečnost, a zaručuje tedy splnění požadavků 
koncových zákazníků na komfort.

Termostatický expanzní 

prvek působí přímo na ventil

Reverzibilní  
funkce  
First-Open

Stupněm ochrany IP54

Kabely lze  
připojit rychle  
a jednoduše

Servopohony jsou dodávány 

předmontované

Vyvažování a uzavírání  

v jednom

Parametry systému  

lze reprodukovat díky  

funkci Memory

TacoDrive 

NEJVYŠŠÍ STUPEŇ OCHRANY – PŘEDMONTOVÁNO
Všechny servopohony jsou předmontované už z výroby. Zkracuje se tak doba 
montáže a délka uvádění do provozu.

Nový a inovativní TacoDrive spojuje ventil pro 
topné okruhy a termický servopohon do velmi 
kompaktní jednotky ventilu s pohonem. 
Tato jednotka je navíc vybavena reverzibilní  
funkcí First-Open a lze ji připojit k napájení a 
pokojovým termostatům pomocí zástrčkového 
kontaktu. 
Odpadá tak nákladná dodatečná montáž 
servopohonů a výrazně se zjednodušuje 
přiřazování zón i plnění a údržba systému. 
Protože síla vestavěného termostatického 
expanzního prvku působí přímo na ventil,  
zamezí se visení ventilu a provozním poruchám 
otopného systému po delší době odstávky. 
S třídou ochrany IP54 má TacoDrive nejvyšší 
ochrannou třídu svého druhu – další důležitý 
garant provozní bezpečnosti topného zařízení.
Patent: EP 3280934

Mimořádná kompaktnost, 

bezpečnost a časová úspora

Reverzibilní  
funkce  
First-Open
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TopMeter Plus 

Výhody při projektování  

 - Jsou splněny normativní požadavky 

na reprodukovatelnost průtokového 

množství 
 - Osvědčená kvalita staršího 

vyvažovacího ventilu TopMeter  

od Taconovy

TacoDrive  

VÝHODY, KAM SE PODÍVÁŠ...
Prvotřídní komponenty zajišťují spolehlivé a úsporné natápění v souladu s 
potřebami zákazníků – a mnoho výhod přináší i projektantům a instalatérům. 
 

Výhody při projektování  

 - Všechny servopohony jsou už  

namontované – jednodušší  

projektování  
 - Stupeň ochrany IP54  

umožňuje mnoho variant  

montáže  
 - Nejkompaktnější servopohon  

na trhu, pokud jde o šířku,  

výšku a hloubku

Výhody při instalaci  

Naposled nastavené 
průtokové množství  
lze kdykoli reprodukovat Již instalované  

ventily TopMeter  
lze nahradit  
novými ventily  
TopMeter Plus

Snadno srozumitelné nastavování 

Není potřeba 
žádné nářadí

Vorteile bei der Installation 

Jednoduché plnění,  
údržba a připojování 
topných okruhů  
díky reverzibilní  
funkci First-Open

Jednoduché přiřazování  

a změna zón díky  
kabelu se zástrčkou
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