TACOSYS PRO Z TOPMETER PLUS I TACODRIVE

INNOWACYJNY I NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Innowacyjna technologia i najwyższej jakości element są cechą charakterystyczną
systemów rozdzielczych firmy Taconova. TacoSys Pro jest wyposażony w dwa
opatentowane i innowacyjne produkty, które czynią TacoSys Pro wyjątkowym.

TopMeter Plus
Przy użyciu zaworu równoważącego TopMeter Plus
przepływ wody w obiegach grzewczych i chłodzących
jest ustawiany dokładnie i wygodnie.
Nowością jest zintegrowana funkcja pamięci w zaworze, dzięki której nawet po jego zamknięciu można
odtworzyć ostatnio ustawioną wielkość przepływu.
Wcześniejsze parametry przepływu można dzięki tej
funkcji w prosty sposób ponownie ustawić, nawet po
wykonywaniu prac konserwujących.
Zapewnia to z jednej strony niezawodność funkcjonowania systemu grzewczego, a z drugiej strony znaczną
oszczędność czasu.
Patentu: EP 3332158

ROZDZIELACZ OBIEGÓW GRZEWCZYCH NOWSZEJ
GENERACJI

NAJWYŻSZA KLASA OCHRONNOŚCI –
PO WSTĘPNYM MONTAŻU

Najwyższej jakości rozdzielacz TacoSys Pro, wykonany ze stali szlachetnej, można
zamówić w wersji dostosowanej dla 2 do 12 obiegów grzewczych. Spełnia on wszelkie
oczekiwania dotyczące sprawności, oszczędności energii, łatwego montażu i niezawodności i zapewnia tym samym końcowym klientom komfort, jakiego oczekują.

Przy dostawie wszystkie siłowniki są wstępnie zamontowane.
Skraca to czas montażu i uruchomienia.
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Łatwa nastawa żądanej temperatury
zaworem mieszającym oraz prosty odczyt
Wysokowydajna pompa elektroniczna
oszczędza energię
poziomy lub pionowy montaż
Bezpieczeństwo gwarantowane przez
zewnętrzny ogranicznik temperatury

TacoDrive
Nowy, innowacyjny TacoDrive to połączenie
zaworu obiegów grzewczych i termicznego
siłownika w jednym elemencie kompaktowym.
Element ten posiada dodatkowo powtarzalną
funkcję First-Open, podłącza się go do napięcia
przy użyciu wtyczki i do termostatu pokojowego.
Wyeliminowany został kłopotliwy, dodatkowy
montaż siłowników, a przypisanie stref, napełnianie i konserwacja systemu zostały znacznie
uproszczone.
Dzięki temu, że siła elementu ekspansywnego
działa bezpośrednio na zwór, unika się zacinania
się zaworów i zakłóceń pracy systemów grzewczych po dłuższych przerwach w użytkowaniu.
Dzięki klasie ochrony IP54 TacoDrive ma jedną
z najwyższych klas ochrony w swoim rodzaju kolejną ważną gwarancję bezpieczeństwa pracy
systemu grzewczego..
Patentu: EP 3280934
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ZALETY SIĘGAJĄCE TAK DALEKO,
JAK WZROK POZWALA...
Pierwszej klasy elementy sprawiają, że energia jest dostarczana niezawodnie,
odpowiednio do potrzeb i przy oszczędnym wykorzystaniu energii elektrycznej –
co jest zaletą, zarówno dla osób planujących, jak i wykonujących układy grzewcze.
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REGULACJA HYDRAULICZNA

TECHNIKA ARMATUROWA

Zwiększona efektywność energetyczna
Rozdzielanie wymaganej ilości ciepła do
poszczególnych systemów.

Małe i przydatne
Zapewniają bezpieczeństwo oraz podwyższenie
sprawności i komfortu.

OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE

TECHNIKA POMPOWA

Idealne współdziałanie
Zapewnia przyjemny, indywidualnie regulowany
klimat w pomieszczeniu.

Wzrost efektywności
Zapewniają obniżenie kosztów eksploatacji i poprawę
efektywności energetycznej.

TECHNIKA SYSTEMOWA

TACONOVA.COM

Inteligentne węzły
Zapewniają niezawodność, niewielkie wymagania
serwisowe i optymalizację kosztów energii.

Dalsze informacje
Nowości, informacje o produktach, animacje, karty
katalogowe i wiele innych materiałów można znaleźć
na stronie taconova.com
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