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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



INOVATIVNÍ A VYSOCE KVALITNÍ
Taconova je synonymem inovativních technologií a vysoce kvalitních výrobků. 
Jedinečné jsou i nově vyvinuté vyvažovací ventily TopMeter Plus, které byly přihlášeny 
do patentového řízení.  

Pomocí vyvažovacího ventilu TopMeter Plus lze přesně 
a pohodlně nastavit množství vody v topných a chladi-
cích 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 jed-
noduše znovu nastavit i po údržbových pracích. Tím se 
zvýší bezpečnost provozu otopného systému a uspoří 
značné množství času. 
Patent: EP 3332158

Vsuvky dostupné z  

mosazi, poniklované mosazi  

nebo plastu

Vyvažování  
a uzavírání v jednom

Naposled nastavené průtokové  

množství lze kdykoli reprodukovat  

díky funkci Memory

Výhody při projektování  

 - Jsou splněny normativní požadavky 

na reprodukovatelnost průtokového 

množství 
 - Osvědčená kvalita staršího 

vyvažovacího ventilu TopMeter od 

Taconovy

TopMeter Plus

Výhody při instalaci  

Snadno srozumitelné nastavování



TacoDrive 

NEJVYŠŠÍ STUPEŇ OCHRAN
Nový a inovativní TacoDrive spojuje ventil pro topné okruhy a termický servopohon 
do velmi kompaktní jednotky ventilu s pohonem. 

Termostatický expanzní 

prvek působí přímo na 

ventil

Stupněm ochrany  

IP54

Jednoduché plnění, údržba a  

připojování topných okruhů díky  

reverzibilní funkci First-Open!

Tato jednotka je vybavena reverzibilní funkcí First-Open 
a lze ji připojit k napájení a pokojovým termostatům 
pomocí zástrčkového kontaktu. Výrazně se tak zjedno-
dušuje 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 jednu z nejvyšších 
tříd ochrany svého druhu – další důležitou záruku 
provozní bezpečnosti topného systému.
Patent: EP 3280934

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  

Rychle a jednoduše připojitelný kabel  

se zástrčkou: jednoduché přiřazování  

a změna zón



2 
| 

01
/2

02
2

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

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


