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nego działa z dużą siłą zamykania 
bezpośrednio na sprężynowe gniaz-
do zaworu. Eliminuje to sprężyny, nie-
zbędne w przypadku oddzielnych 
siłowników. W rozdzielaczu pracu-
je zatem nastawnik, który mimo 
swojej smukłej budowy jest wytrzy-
mały i odporny, o czym świadczy 
jego wysokiej klasy stopień ochrony  
IP 54. Przez wziernik można skontro-
lować wizualnie zarówno rzeczywi-
ste ustawienie zaworu, jak i działa-
nie siłownika.

Oszczędność czasu podczas 
montażu i regulacji
Dzięki połączeniu zaworu i siłownika w jednym, 
czas instalowania systemu jest znacznie krótszy niż  
w przypadku oddzielnych elementów. Takie rozwią-
zanie upraszcza również sam montaż, gdyż osoby 
planujące i wykonujące prace nie muszą dbać o od-
powiednie dopasowanie siłownika i rozdzielacza. 
Podłączenie do napięcia zasilającego następuje po 
prostu z użyciem załączonego przewodu elektrycz-
nego. Dzięki połączeniu wtykowemu nie trzeba mo-
cować kabli, a w razie potrzeby możliwe jest szybkie 
skorygowanie przypisania pomieszczeń do stref ciepl-
nych budynku. TacoDrive ma funkcję „First-Open”, 

pozwalającą na przepłukiwanie i napełnianie pod-
łączonych obiegów bez konieczności podłączenia 
do prądu. Za jednym uruchomieniem przycisku na 
głowicy, zawór zatrzymuje się w pozycji „First-Open”, 
która automatycznie zostaje wyłączona, gdy tylko 
prąd zostanie ponownie doprowadzony. 
Wykonany ze stali szlachetnej TacoSys Pro może być 
zastosowany nawet do dwunastu obiegów grzew-
czych i jest fabrycznie przygotowany do montażu  
w komplecie z kulowym zaworem przyłączeniowym, 
przepływomierzem TopMeter Plus, zaworem termo-
elektrycznym TacoDrive i automatycznym odpo-
wietrznikiem TacoVent.

Na belkach rozdzielacza obiegów grzewczych 
TacoSys Pro znajdują się aż dwa innowacyjne roz-
wiązania firmy Taconova. Od strony zasilania obie-
gu grzewczego jest to zawór równoważący TopMe-
ter Plus, ograniczający i regulujący przepływ,  
z możliwością ponownego odtwarzania zadanych 

ustawień. Na powrocie obiegu grzewczego mamy 
natomiast zawór TacoDrive, będący nowatorskim 
połączeniem zaworu z siłownikiem elektrycznym  
w jednym elemencie. Obiegi grzewcze przy uruchamia-
niu są wyrównywane hydraulicznie dzięki zastosowa-
niu zaworów równoważących – przepływomierzy. Wi-

doczną cechą charakterystyczną 
zaworu TopMeter Plus jest czerwone po-
krętło, pod którym znajduje się szary 
pierścień blokujący, pozwalający zabez-
pieczyć wybrane ustawienia. Po wyre-
gulowaniu pierścień zostaje przesunię-
ty w dół do gniazda zaworu i zakryty 
czerwonym pokrętłem. Zawór możemy 
zamknąć również przy zablokowanym 
ustawieniu przepływu. Podczas ponow-
nego otwarcia można wrócić do ostat-
nio ustawionej wartości poprzez prze-
kręcenie pokrętła do oporu.

Rozdzielacz z prefabrykowanym
zaworem połączonym z siłownikiem
Kompaktowy zawór termoelektrycz-
ny TacoDrive to połączenie dwóch 
oddzielnych do tej pory elementów 
w jedną całość, czyli zaworu z siłow-
nikiem termoelektrycznym. Element 
ekspansywny zaworu termoelektrycz-

Wprowadzając na rynek TacoSys Pro, firma Taconova poszerza swoją ofertę o rozdzielacz obiegów grzewczych, 
odpowiadający najwyższym wymogom w zakresie precyzyjnej regulacji. Elementem wyróżniającym  
to funkcjonalne rozwiązanie jest zaprojektowany niedawno zawór termoelektryczny TacoDrive, w którym 
siłownik termoelektryczny został zintegrowany bezpośrednio z zaworem.

TacoSys Pro: perfekcyjne rozdzielanie ciepła
Rozdzielacz obiegów grzewczych z kompletnym wyposażeniem 

Raz ustawiony rozdzielacz obiegów grzewczych TacoSys Pro zaopatruje  
obiegi grzewcze zgodnie z konfiguracją i samodzielnie reguluje doprowadzanie 
ciepła, dzięki innowacyjnym zaworom termoelektrycznym TacoDrive

Połączenie wtykowe do 
podłączenia napięcia 
zasilającego do zaworu 
termoelektrycznego TacoDrive 
umożliwia łatwe przypisanie 
pomieszczeń do stref, a także 
łatwą ich zamianę

TopMeter Plus otrzymał 
dodatkową funkcję, dzięki 
której wybrane ustawienie 
strumienia medium może 
zostać zablokowane i ponownie 
odtworzone. W ten sposób raz 
wyregulowany zawór zostaje 
zabezpieczony przed zmianą 
ustawień
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