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zapowietrzone grzejniki to powszechne zjawi-
sko w budownictwie mieszkaniowym. Rozwiązaniem 
są sprawdzone i niedrogie automatyczne odpowietrz-
niki TacoVent Vent firmy Taconova.  

Komfort i bezpieczeństwo. Uniwersalne zawory 
TacoVent Vent nadają się do stosowania zarówno 
w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach 
użyteczności publicznej, hotelach czy budynkach 
przemysłowych. Skutecznie odpowietrzają grzejni-
ki, wymienniki rurowe, rurociągi, kotły, zbiorniki, jak 
również rozdzielacze ogrzewania podłogowego. Sa-
moczynna funkcja automatycznego odpowietrzania 
zwiększa bezpieczeństwo użytkowania (ogranicze-
nie procesu korozji) oraz podwyższa komfort eks-
ploatacji (likwiduje szumy i hałas wywoływane przez 
powietrze). Odpowietrznik ma dodatkową funkcję 
szybkiego i bardzo wydajnego, ręcznego odpowie-
trzania, umożliwiającą szybkie napełnianie instalacji. 

Zasada działania. Automatyczne działanie odpowietrz-
nika polega na wykorzystaniu własności pęcznienia (pod 
wpływem wody) podkładek zamontowanych we wkład-
ce. W stanie suchym podkładki te pozwalają usunąć na 
zewnątrz powietrze i gaz z systemu. Wypływ wody jest 
niemożliwy ze względu na natychmiastowe pęcznienie 
podkładek. Ręcznego, szybkiego odpowietrzania doko-
nuje się przez poluzowanie pokrętła, co umożliwia wy-
prowadzenie powietrza i gazu z instalacji. Chemiczne do-

datki do wody w instalacji 
mogą skrócić żywotność 
podkładek. Dzięki wbudo-
wanemu zaworowi stopo-
wemu można bez proble-
mu wymienić wkładkę 
odpowietrznika (łącznie 
z uszczelnieniem i pod-
kładkami pęczniejący-
mi). Podczas pierwszego 
uruchomienia instalacji, 
dopóki podkładki pęcz-
niejące są jeszcze suche, 
może wydostawać się kil-
ka kropli wody. Zjawisko 
to nie występuje już pod-
czas eksploatacji systemu. 

Najważniejsze zalety
■ Niezawodność i długa żywotność.
■ Wszechstronność zastosowań w instalacjach wodnych. 
■ Dodatkowa funkcja szybkiego odpowietrzania ręcz-
nego. 
■ Możliwość wymiany wkładki, bez konieczności 
opróżniania instalacji, dzięki wbudowanemu zawo-
rowi stopowemu. 
■ Niewielkie wymiary.
■ Oszczędność energii dzięki optymalnie odpowie-
trzonej instalacji.

Automatyczny 
odpowietrznik 
TacoVent Vent

Odpowietrznik automatyczny 
TacoVent Vent z pokrętłem 
umożliwiającym szybkie, ręczne 
odpowietrzenie

TacoVent Vent w wersji bez 
pokrętła do odpowietrzania 
ręcznego

http://www.instalreporter.pl
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