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Podgrzewanie wody dostosowane 
do Potrzeb

Dzięki zastosowaniu pompy ciepła w połącze-
niu z modułem świeżej wody TacoTherm Fresh 
Mega2, woda użytkowa jest teraz ogrzewana  

w trybie przepływu ciągłego. Zaopatrzenie w 
ciepłą wodę jest więc dokładnie dostosowane 
do bieżących potrzeb. Pozwala to uniknąć pro-
blemów higienicznych, związanych z magazy-
nowaniem ciepłej wody. Zapobiegamy również 
stratom energii, powstającym w skutek magazy-

Od czasu kiedy rodzina Ralpha Seewalda wprowa-
dziła się do urokliwego domu jednorodzinnego z lat 
60., niedaleko Zurychu, regularnie modernizowa-
ła budynek pod kątem energooszczędności. Jed-
ną z kluczowych kwestii była wymiana instalacji  

ogrzewania, bazującej na starym kotle olejowym 
z 1989 roku. w poszukiwaniu nowoczesnego roz-
wiązania, właściciele domu zwrócili się do firmy  
Th. Inauen AG, wyspecjalizowanej w montażu przy-
jaznych dla środowiska systemów grzewczych. 

Rozwój nowoczesnego budownictwa jednorodzinnego pociąga za 
sobą coraz większe zainteresowanie technologiami, poprawiającymi 
wydajność energetyczną domów. Doskonałym przykładem jest 
połączenie gruntowej pompy ciepła z modułem świeżej wody 
TacoTherm Fresh Mega2 oraz pompą cyrkulacyjną TacoFlow2 eLink, 
rozprowadzającą ciepłą wodę do poszczególnych grzejników.  
Takie rozwiązanie zastosował w swoim domu Ralph Seewald, 
dyrektor zarządzający firmy Taconova. Gwarantuje ono wysoką 
efektywność energetyczną, niższe koszty eksploatacyjne i komfort 
termiczny w całym budynku. 

Gruntowa pompa ciepła w połączeniu z modułem 
świeżej ciepłej wody i pompą cyrkulacyjną 
Efektywne energetycznie rozwiązania Taconova dla budownictwa jednorodzinnego

Po intensywnych konsultacjach okazało się, że idealnym wyborem będzie gruntowa 
pompa ciepła. w porównaniu z pompą ciepła typu powietrze-woda, jest ona znacz-
nie cichsza i mniej podatna na zakłócenia, a w dłuższej perspektywie również tańsza 
w eksploatacji. do ogrzewania domu o powierzchni 260 m² wykorzystano urządzenie 
o mocy 12,8 kw i dwa zbiorniki o pojemności 600 l. wydajność całego systemu dodat-
kowo zwiększają innowacyjne produkty firmy taconova zastosowane w budynku, ta-
kie jak kompaktowy moduł świeżej wody i nowoczesna pompa obiegowa, obsługiwa-
na bezprzewodowo przy pomocy aplikacji. 

Ralph Seewald pokazuje zainstalowaną w swoim domu pompę obiegową TacoFlow2 eLink. Łączy się  
ona przez Bluetooth ze smartfonem lub tabletem, dzięki intuicyjnej, łatwej w obsłudze aplikacji 
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instalacji grzewczej. Nowoczesne wysokowydaj-
ne pompy obiegowe, takie jak TacFlow2 eLink, 
działają tylko wtedy, gdy jest to potrzebne i zu-
żywają jedynie ułamek energii, której potrzebu-
ją starsze urządzenia. Model ten wyróżnia się nie 
tylko wysoką efektywnością energetyczną, prze-
kładającą się na oszczędności dla użytkownika, 
ale także kompaktowym designem i wszech-
stronnością zastosowań. 

bezPrzewodowa obsługa 
z aPlikacją elink

Żeby cały system pracował z maksymalną wydaj-
nością przez długi czas, ważne jest prawidłowe 
dostosowanie ustawień i regularne sprawdza-
nie parametrów pracy. Pompa obiegowa Taco-
Flow2 eLink łączy się przez Bluetooth ze smart-
fonem lub tabletem, dzięki intuicyjnej, łatwej  
w obsłudze aplikacji, co bardzo ułatwia instala-
torowi pracę. Sterowanie, odczyt, klasyfikacja, 
protokołowanie, zapisywanie w pamięci, wysy-
łanie maili – wszystkie te operacje, a także wie-
le innych, mogą być wykonywane bezprzewo-
dowo, przez fachowca obsługującego system. 
Za pomocą aplikacji eLink można jednorazowo 
ustawiać dziewięć krzywych ciśnienia proporcjo-
nalnego i stałego, co gwarantuje precyzyjne do-
stosowanie do instalacji grzewczej. Inne dostęp-
ne tryby pracy to stała liczba obrotów i funkcja 
ActiveADAPT. Ta ostatnia zapewnia wysoką efek-
tywność energetyczną poprzez automatyczne 
dostosowanie wydajności pompy do wymagań 
danego systemu grzewczego.

wydajnie, oszczędnie, cicho

Nowa instalacja w domu Ralpha Seewalda zna-
komicie sprawdziła się już w pierwszym sezo-
nie grzewczym. – Wszystko działa bezawaryjnie,  

a ponadto system pracuje bardzo cicho – podsu-
mowuje dyrektor zarządzający firmy Taconova. 
wpływają na to również dodatkowe elementy, ta-
kie jak separator powietrza i osadów TacoVent Twin. 
Zapewnia on trwałe oddzielanie powietrza, zanie-
czyszczeń i magnetytu oraz automatyczną wenty-
lację systemu. w ten sposób zapobiega hałasom 
i szumom w instalacji, poprawia wydajność sys-
temu grzewczego oraz zapobiega uszkodzeniom 
pompy obiegowej w wyniku pracy na sucho. Dzięki 
temu cała instalacja działa z maksymalną wydajno-
ścią, przy minimalizacji kosztów eksploatacyjnych.

nowania i utrzymywania stanu gotowości. Urzą-
dzenie korzysta z ciepła z jednego ze zbiorników 
buforowych. Ze względu na efektywność ener-
getyczną w budynku zainstalowano oddzielnie 
zasilany zbiornik, z którego moduł wody użytko-
wej czerpie potrzebną energię. – Ma to tę zaletę, 
że zbiornik do systemu grzewczego nie musi pra-
cować latem, kiedy ogrzewanie domu nie jest po-
trzebne. Oszczędzamy w ten sposób dodatkową 
energię – wyjaśnia Ralph Seewald. 

Moduł TacoTherm Fresh Mega2 został zamonto-
wany pionowo na ścianie w pobliżu zbiornika bu-
forowego. Gdy rodzina potrzebuje ciepłej wody, 
kompaktowe urządzenie podgrzewa wodę pit-
ną do ustawionej temperatury na zasadzie prze-
pływowej. Zintegrowany wymiennik ciepła jest  

zawsze zasilany tylko taką ilością energii, jaka 
jest potrzebna do utrzymania stałej temperatu-
ry pobieranej wody. Zapewnia to maksymalną 
efektywność systemu. woda w obiegu jest utrzy-
mywana w temperaturze około 48°C. Ze wzglę-
du na małą objętość rur, cyrkulacja odbywa się 
tylko wtedy, gdy jest to konieczne i wyłącza się, 
kiedy nie ma potrzeby, na przykład w nocy. Za-
sobnik ciepła jest ładowany w zakresie od 28 do 
55°C, w zależności od temperatury zewnętrznej.

wydajna PomPa obiegowa

Aby zapewnić niezawodne i szybkie dostarcza-
nie ciepła do wszystkich grzejników w domu, za-
stosowano pompę obiegową Taconova, która 
doskonale sprawdza się jako centralny element  

Separator powietrza i osadów TacoVent Twin (u góry) 
zapewnia trwałe oddzielanie powietrza, zanieczyszczeń  
i magnetytu oraz automatyczną wentylację systemu

Dzięki modułowi świeżej wody TacoTherm Fresh Mega2, woda użytkowa jest ogrzewana w trybie 
przepływu ciągłego. Zaopatrzenie w ciepłą wodę jest więc dokładnie dostosowane do bieżących potrzeb
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