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ligentne funkcje, takie jak wyświetlacz LCD z ti-
merem do ustawiania programu weekendowe-
go oraz czujnik do kontroli temperatury. Dzięki 
temu, użytkownik może optymalnie dostosować 
pracę instalacji wody użytkowej do indywidual-
nych potrzeb. Jednocześnie ograniczamy koszty 
wynikające ze zużycia energii przez samą pompę 
oraz ze strat związanych z utrzymywaniem go-
towości instalacji. TacoFlow2 Pure Plus potrafi  

obniżyć zużycie energii nawet o 80% w porów-
naniu do standardowej pompy, przy tej samej 
wydajności hydraulicznej. 

Oba nowe urządzenia firmy Taconova są wyposażo-
ne w skuteczne zabezpieczenie przed blokowaniem. 
TacoFlow2 Pure Plus można również optymalnie 
dopasować do systemu poprzez wybór najbardziej 
odpowiedniej z trzech krzywych ciśnienia stałego. 

TacoFlow2 Pure  
– wydajna i energooszczędna  
dysTrybucja c.w.u.

Ciepła woda bez długiego oczekiwania i niepo-
trzebnego marnowania energii: nowa pompa Taco-
Flow2 Pure zapewnia wyjątkowo wydajną i energo-
oszczędną dystrybucję ogrzanej wody użytkowej 
w domach jedno- i wielorodzinnych oraz mniej-
szych budynkach użyteczności publicznej. Przy 
wysokości podnoszenia ok.1,4 m, ten kompak-
towy model zużywa jedynie od 2,5 do 7 w, dzięki 
czemu jest znacznie wydajniejszy i bardziej ener-
gooszczędny od poprzedniej wersji. Zakres ob-
sługiwanej temperatury wynosi od 5 do 65°C. 

Podobnie jak wszystkie pompy Taconova napę-
dzane sprawdzonymi silnikami synchronicznymi 
z magnesami trwałymi, TacoFlow2 Pure charak-
teryzuje się również wyjątkowo cichą pracą, nie-
zawodnością i wytrzymałością. Dzięki temu nie 
wymaga konserwacji ani wymiany elementów 
uszczelniających w okresie eksploatacji.

TacoFlow2 Pure Plus  
– inTeligenTne rozwiązania: 
 Timer i czujnik TemPeraTury

Z nową pompą cyrkulacyjną TacoFlow2 Pure 
Plus, instalacja c.w.u. staje się jeszcze bardziej 
wydajna. Produkt ten oferuje dodatkowe inte-

Kompaktowe, wytrzymałe i wydajne: sprawdzone pompy obiegowe 
Taconova wyróżniają się wysokim standardem technicznym  
i różnorodnością zastosowań. Oferta firmy obejmuje łatwe w montażu 
modele do klasycznych systemów ogrzewania, instalacji solarnych oraz 
cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. w tym roku szwajcarski producent 
zaprezentował dwie nowe, wyjątkowo wydajne pompy TacoFlow2 
Pure i TacoFlow2 Pure Plus, przeznaczone zarówno dla budownictwa 
mieszkaniowego, jak i obiektów komercyjnych. 

Nowe pompy obiegowe TacoNova  
do iNsTalacji c.w.u.
TacoFlow2 Pure i TacoFlow2 Pure Plus

Nowa pompa TacoFlow2 Pure TacoFlow2 Pure Plus
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