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zawodne i elastyczne rozwiązanie, pozwalające 
na szybki i bezpieczny montaż. Ten uniwersalny 
zawór równoważący może być stosowany do bez-
pośredniej, precyzyjnej regulacji, odczytu i od-
cinania przepływu w różnych typach instalacji. 

IntelIgentne funkcje, 
szerokI zakres zastosowań

Dzięki zaworom równoważącym TacoSetter Inli-
ne 130, każdy wykonawca może szybko, precy-
zyjnie i wygodnie ustawić wymagane ilości wody 
w instalacjach grzewczych, geotermalnych, wen-
tylacyjnych, klimatyzacyjnych, czy sanitarnych, 
bez konieczności wcześniejszego inwestowania  
w szkolenia i drogie urządzenia pomiarowe. Za-
wór może być montowany w pozycji pionowej, 
poziomej lub pod kątem. Należy zwrócić jedynie 
uwagę na kierunek przepływu medium oznaczony 
strzałką na korpusie. Asortyment firmy Taconova  
obejmuje modele przystosowane do różnych 
zakresów natężenia przepływu z odpowiednimi 
rozmiarami przyłączy. Przykładowo dla wielko-
ści nominalnej DN 20 dostępny jest gwint przyłą-
czeniowy dla nakrętki złączkowej ¾″ standardu 
Eurokonus lub gwint przyłączeniowy 1″ dla śru-
bowego złącza rurowego 22 mm z pierścieniem 
tnącym. Dla wielkości nominalnej DN 25 produ-
cent oferuje TacoSetter Inline 130 z gwintami  
o rozmiarach od 1″ do 1 ½″ i wielkości przepły-
wu 20-90 l/min. 
wziernik, z nadrukowaną skalą do pomiaru prze-
pływu, we wszystkich wersjach TacoSetter Inline 
130 wykonany jest ze szkła borokrzemianowe-
go. Zwiększa to odporność zaworu równowa-
żącego na temperaturę nawet do 130°C, dzięki 
czemu można go stosować również na powro-
cie systemów solarnych. Dodatkowo takie szkieł-
ko jest mniej podatne na zabrudzenia i wykazu-
je większą odporność chemiczną.

równIeż do InstalacjI wody pItnej

Zawory TacoSetter Inline o rozmiarach nominal-
nych DN 15 do DN 25 spełniają wymogi DVGw w 270  
oraz zalecenia niemieckiej wytycznej w sprawie 
oceny higienicznej materiałów organicznych prze-
znaczonych do kontaktu z wodą pitną (wytycz-
na KTw). Mając te certyfikaty i poziom ciśnienia 
nominalnego PN 10, produkty te nadają się rów-
nież do stosowania w instalacjach wody pitnej. 
Model w rozmiarze DN 15 ma dodatkowo obu-
dowę z mosiądzu odpornego na odcynkowanie. 
w przypadku instalacji rurowych z tworzywa 
sztucznego Taconova oferuje natomiast zawór 
równoważący TacoSetter Hyline, który jest prze-
znaczony głównie do równoważenia hydraulicz-
nego w systemach wykorzystujących energię 
geotermalną i solarną. 

Jeśli chcemy zatrzymać nasilanie efektu cieplar-
nianego i chronić klimat dla przyszłych pokoleń, 
każdy z nas powinien wytwarzać nie więcej niż 
dwie tony CO2 rocznie. Rzeczywiste emisje są jed-
nak wielokrotnie wyższe, tylko w przypadku sa-
mego ogrzewania. Dla rosnącej liczby odpowie-
dzialnych konsumentów ważne stają się więc 

kwestie oszczędzania energii i poprawy własnego 
bilansu ekologicznego. Równoważenie hydrau-
liczne jest stosunkowo prostym środkiem, dają-
cym bardzo duży efekt. Pozwala zmniejszyć zu-
życie energii w systemach grzewczych o 10 do 
15%, przy jednoczesnej poprawie komfortu ko-
rzystania z instalacji. TacoSetter Inline 130 to nie-

Zrównoważone hydraulicznie 
systemy grzewcze zapewniają 
optymalny rozdział energii, 
a tym samym bardziej 
ekonomiczną eksploatację. 
Użytkownicy instalacji coraz 
częściej zwracają również 
uwagę na bilans ekologiczny. 
Firma Taconova oferuje szeroką gamę wysokiej jakości zaworów 
równoważących, które pozwalają spełnić oczekiwania dzisiejszych 
klientów. TacoSetter Inline to prawdziwy klasyk w tej kategorii, 
produkowany od 1985 roku i uważany w branży za wzorcowy model  
z wziernikiem i skalą pomiarową. Zawór TacoSetter Inline 130 wyróżnia się 
inteligentnymi funkcjami i szerokimi możliwościami zastosowania.

TacoSeTTer InlIne 130 
– unIwerSalny zawór 
równoważący
Ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie

Dzięki uniwersalności zaworu TacoSetter Inline 130, 
przepływ w wielu różnych systemach może być 
bezpośrednio i precyzyjnie regulowany, odczytywany 
i odcinany. Na zdjęciu produkt w wersjach: z gwintem 
zewnętrznym (1) z nakrętką złączkową i eurokonusem (2) 
oraz z nakrętką złączkową i gwintem zewnętrznym (3)
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