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Przykładowo dla wielkości nominalnej DN 20 do-
stępny jest gwint przyłączeniowy dla nakrętki złączki 
¾″ standardu Eurokonus lub gwint przyłączeniowy 1″ 
dla śrubowego złącza rurowego 22 mm z pierścieniem 
tnącym. Dla wielkości nominalnej DN 25 producent 
oferuje TacoSetter Inline 130 z gwintami o rozmiarach 
od 1″ do 1 ½″ i wielkości przepływu 20-70 l/min. 
Wziernik, z nadrukowaną skalą do pomiaru przepły-
wu, we wszystkich wersjach TacoSetter Inline 130 wy-
konany jest ze szkła borokrzemianowego. Zwiększa to 
odporność zaworu równoważącego na temperaturę 
nawet do 130°C, dzięki czemu można go stosować 
również na powrocie systemów solarnych. Dodatko-
wo takie szkiełko jest mniej podatne na zabrudzenia 
i wykazuje większość odporność chemiczną.

Ograniczenie przepływu dla statystycznego 
równoważenia hydraulicznego i cyrkulacji
TacoSetter Inline znajduje się w ofercie firmy Taconova  
od 1985 r. i jest uważany przez specjalistów z bran-
ży za jedyny w swoim rodzaju zawór równoważący, 
mający szkiełko i dokładną skalę. 
Takie rozwiązanie umożliwia precyzyjną regulację 

przepływu, liczoną bezpośrednio  
w l/min. Główny obszar zastosowania 
modelu TacoSetter Inline to wykorzy-
stanie go jako zaworu regulacyjne-
go kołnierzowego do standardowe-
go równoważenia hydraulicznego  
w systemach grzewczych.
Zawory TacoSetter Inline o rozmia-
rach nominalnych DN 15 do DN 25 
spełniają wymogi DVGW W 270 oraz za-
lecenia niemieckiej wytycznej w sprawie oceny hi-
gienicznej materiałów organicznych przeznaczo-
nych do kontaktu z wodą pitną (wytyczna KTW). 
Mając te certyfikaty i poziom ciśnienia nominalnego  
PN 10, produkt ten nadaje się również do stosowania  
w instalacjach wody pitnej. Model w rozmiarze DN 15  
ma dodatkowo obudowę z mosiądzu odpornego na 
odcynkowanie. 
W przypadku instalacji rurowych z tworzywa sztucz-
nego Taconova oferuje natomiast zawór równoważą-
cy TacoSetter Hyline, który jest przeznaczony głów-
nie do równoważenia hydraulicznego w systemach 
wykorzystujących energię geotermalną i solarną.

Oferta zaworów równoważących TacoSetter Inline 130 została 
poszerzona o nowe modele z dodatkowymi rozmiarami przyłączy 
i przystosowane do większych przepływów. W ten sposób firma Taconova 
zapewnia instalatorom jeszcze więcej opcji wyboru optymalnego 
rozwiązania do złącz śrubowych danego systemu rurowego. 

TacoSetter Inline 
– nowe wersje 
klasycznego zaworu
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