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TOPMETER PLUS I TACODRIVE
Innowacyjna technologia i najwyższej jakości elementy są cechą charakterystyczną
systemów firmy Taconova. Nowo opracowane i zgłoszone do opatentowania zawory
równoważące TopMeter Plus są jedyne w swoim rodzaju.

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 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
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NAJWYŻSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Nowy, innowacyjny TacoDrive łączy zawór obiegów grzewczych i termiczny
siłownik w jednym elemencie kompaktowym.

TacoDrive
Element ten posiada powtarzalną funkcję First-Open,
podłączany jest do napięcia przy użyciu wtyczki i do
termostatu pokojowego.
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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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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