
PŘEHLED SORTIMENTU



CO ZNAMENÁ TACONOVA?
Taconova Group AG je švýcarská společ-
nost s dlouhou tradicí a více než 60 lety 
zkušeností v oblasti technologie inteli-
gentních budov. 

ZKUŠENOSTI
 ■ Více než 60 let zkušeností a inovací
 ■ Od roku 2007: stanice na přípravu čerstvé 
teplé vody

 ■ Od roku 2007: nabíjecí zásobníkové stanice
 ■ Od roku 2011: bytové předávací stanice
 ■ Od roku 2019: oběhová čerpadla

MNOHOSTRANNOST
 ■ Od technické místnosti ve sklepě až po střechu: 
vysoce kvalitní inovativní systémy a výrobky v 
těchto oblastech:

 ■ hydraulické vyvažování
 ■ plošné vytápění
 ■ systémová technika
 ■ armaturní technika 
 ■ čerpadlová technika

KOMPETENCE
 ■ Kompetentní tým podpory zodpoví Vaše dotazy 
a pomůže Vám s dimenzováním individuálních 
systémů

KVALITA
 ■ Prvotřídní kvalita na nejvyšší úrovni, zhotove-
no podle švýcarských výrobních standardů v 
souladu s mezinárodními normami

 ■ Vysoce kvalitní materiály a excelentní zpra-
cování výrobků

 ■ Komponenty vyvinuté ve Švýcarsku, s dlouhou 
životností a nenáročné na údržbu



HYDRAULICKÉ VYVAŽOVÁNÍ
Díky hydraulickému vyvažování se tepelná 
energie rozdělí v budově tak, aby všechny 
části budovy, místnosti a spotřebiče byly 
teplem zásobeny podle potřeby. 

Taconova nabízí širokou paletu vysoce kvalit-
ních vyvažovacích a měřicích ventilů pro doko-
nalé hydraulické vyvažování. Klasické regulátory 
z produktové řady TacoSetter zajistí požadované 
objemové proudy v topných, chladicích, solár-
ních, geotermických a solankových rozdělova-
cích systémech.
Taconova po léta rozšiřovala sortiment o četné 
vysoce kvalitní vyvažovací ventily pro nejrůznější 
aplikace a průtoková množství, jako je například 
inovativní TacoSetter Hyline z vysoce kvalitního 
plastu.
Nově Taconova nabízí i tlakově nezávislé regu-
lační ventily (PICV = Pressure independent con-
trol valves), automaticky regulující omezovače 
objemového proudu a regulační ventily diferenč-
ního tlaku od firmy FlowCon.



PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ – 
PRO DOKONALOU SOUHRU
Inovativní technologie a prvotřídní kompo-
nenty zajišťují spolehlivé a úsporné dodávání 
energie v souladu s potřebami uživatele.

Kompletně předmontované rozdělovací systé-
my TacoSys rozvedou energii optimálně po celé 
budově.
Nový rozdělovač TacoSys Pro je osazen nově vyvi-
nutými a inovativními výrobky TopMeter Plus (vy-
važovací ventil) a TacoDrive (ventil se servopoho-
nem). TacoSys Pro je tak kompletně vybavený už 
z výroby.
V provedení TacoSys High End zajišťují známé 
vyvažovací ventily TopMeter perfektní hydrau-
lické vyvažování. Rozdělovače TacoSys High End 
a Value lze ideálně kombinovat se servopohony 
NovaDrive a TopDrive a pokojovými termostaty 
NovaStat. Díky jejich souhře vznikne v interiéru 
příjemné a individuálně upravitelné klima.



TECHNIKA ARMATUROWA – 
PRO MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST
Aby topný nebo chladicí systém bezproblé-
mově fungoval, potřebuje mnoho kompakt-
ních pomocníků.

Termostatické směšovací ventily od Taconovy 
snižují vysokou teplotu teplé užitkové vody na 
takovou konstantní teplotu, aby v místě odběru 
nedošlo k opaření.
Armatury TacoVent automaticky odvzdušňují 
topné systémy, protože pouze kontinuálně od-
vzdušňované a čištěné topné systémy pracují s 
maximální účinností.
Vyšší bezpečnost zajišťují multifunkční arma-
tury, které kontrolují tlak v topných systémech.



ČERPADLOVÁ TECHNIKA 
Přenos tepla do budov je možný jen pomocí 
čerpadlové technologie. Jako prostředník, 
transporter a převaděč ohřevu vody do vyhří-
vaných prostor splňují čerpadla rozhodující 
funkci pro příjemné klima budovy. 

Ve spojení s hydraulickým vyvážením může být 
vybráno a nastaveno právě optimálně vhodné 
čerpadlo, což sníží provozní náklady a zvýší ener-
getickou účinnost. Čerpadlová technologie je no-
vou kompetentní nabídkou značky Taconova. Tato 
osvědčená a inovativní technologie se několik let 
vyvíjela a zlepšovala v mateřské a i v dceřinných 
společnostech Taco Inc. a Taco Italia.
Od roku 2019 jsou oběhová čerpadla součástí na-
bídky produktů značky Taconova. Nově disponují 
všechna čerpadla plug&play-zástrčkou.



BYTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE 
TACOTHERM DUAL 
Modulárně konstruovaná bytová předávací 
stanice TacoTherm Dual zajišťuje distribuci 
topného tepla a decentralizovanou přípravu 
teplé vody v bytě na průtokovém principu. 

Pro zásobení radiátorů a/nebo podlahového to-
pení jsou k dispozici různé moduly, které lze zvo-
lit tak, aby do nich byly integrovány pouze funk-
ce, které jsou skutečně potřeba.
Stanice dodává dle potřeby hygienicky ohřátou 
pitnou vodu a je schopna regulovat požadova-
nou výstupní teplotu. Je k dostání buď jako modul 
na přípravu čerstvé teplé vody, nebo jako topný 
modul jednotlivě i jako kombinovaná stanice. 
Díky tomu je decentralizovaný systém skutečným 
multitalentem nejen při projektování a instalaci, 
ale i pozdějším používání.



STANICE NA PŘÍPRAVU ČERSTVÉ 
TEPLÉ VODY TACOTHERM FRESH
Stanice na přípravu čerstvé teplé vody 
ohřívají pitnou vodu na požadovanou 
teplotu na průtokovém principu v okamžiku 
spotřeby. Díky tomu odpadá vytváření zá-
sob teplé pitné vody a s tím spojené riziko 
rozmnožení bakterií Legionella.

Stanice na přípravu čerstvé teplé vody Taco-
Therm Fresh pokrývají všechny oblasti použití 
od jednotlivých bytových jednotek až po větší 
obytné objekty nebo hotely. Všechny modely 
jsou k dispozici i ve výkonnější variantě X, která 
je vybavena většími výměníky tepla, a v soula-
du s tím silnějšími čerpadly primárního okru-
hu. Konstrukční řady lze zapojit do kaskády, a 
jsou tak vhodné ke krytí větších výkonových 
rozsahů.



NABÍJECÍ ZÁSOBNÍKOVÉ 
STANICE TACOSOL LOAD
Nabíjecí zásobníkové stanice přenáší solární 
teplo z kolektoru do správné zóny vyrovná-
vacího zásobníku.

Nabíjecí zásobníkové stanice TacoSol Load zvy-
šují zisk využitelné tepelné energie ze solárních 
systémů.
V závislosti na teplotě dostupné v solárním 
okruhu
lze nabíjet různé zóny vyrovnávacího zásobníku, 
nebo různé vyrovnávací zásobníky.
Aby se dosáhlo optimálního odběru tepla ze so-
lárního kolektoru, hraje důležitou roli teplotní 
rozdíl mezi přivaděčem a zpátečkou solárního 
systému. Nízké teploty zpátečky při tom zajišťují 
vysoký přenos tepla ve vyrovnávacím zásobníku a 
optimální odběr tepla z kolektoru.



SOLÁRNÍ STANICE 
TACOSOL CIRC
Bezpečnost a efektivita, to jsou dvě pod-
statná kritéria provedení a provozu termic-
kých solárních systémů.

Solární stanice spojují kolektorový okruh se so-
lárním zásobníkem. Jejich podstatnou funkcí je 
dopravování,
regulování a odvzdušňování, aby byl bezpečný a 
efektivní provoz systému zaručen za všech pro-
vozních podmínek.
Úkolem solární stanice není jen cirkulace solární 
kapaliny, ale i následující činnosti:

 ■ regulace objemového proudu v závislosti na 
spotřebě

 ■ ochrana před nesprávnou cirkulací
 ■ ochrana komponentů před přetlakem
 ■ kontrola teploty
 ■ odlučování vzduchu



ČERPADLOVÉ SKUPINY 
PRO VYTÁPĚNÍ TACOHEAT MIX
Čerpadlové skupiny pro vytápění tvoří ce-
lek tvořený více komponenty, a lze je proto 
rychle a snadno namontovat do topného 
okruhu.

Čerpadlovou skupinu pro vytápění TacoHeat Mix 
lze prostorově úporně namontovat například na 
vyrovnávací zásobník. V kombinaci se solární 
stanicí TacoSol Circ a stanicí na přípravu čer-
stvé teplé vody zajišťuje teplotně odpovídající 
zásobování rozdělovače topných okruhů pro 
podlahové vytápění nebo topení radiátory. Vý-
robky vyvinuté společností Taconova jsou vzá-
jemně optimálně sladěné, a díky tomu perfekt-
ně spolupracují.
Čerpadlová skupina pro vytápění Taco Heat Mix 
se hodí k použití jako spojovací článek mezi 
zdrojem a spotřebičem tepla – zajišťuje bez-
problémovou souhru těchto jednotek.



taconova.com

TacoFlow2 eLink
	■ Topná oběhová čerpadla 
	■ funkcí activeADAPT a eLink
	■ Dopravní výška 6 m | DN 25 / 32

Hydraulické vyvažování – dynamické

Rozsah použití dynamických regulačních ventilů je velmi  
flexibilní, a výborně se proto hodí pro provoz řízený podle
povětrnostních podmínek.

Přehled sortimentu

Hydraulické vyvažování – statické

Vyvažovací a uzavírací ventily pro statické hydraulické vyvažování 
a kontrolu průtoku na spotřebičinebo v dílčích systémech.
 

Vysoce účinná oběhová čerpadla

Veškerý sortiment značky Taconova oběhových čerpadel je 
poháněn synchronním motorem s technologií permanentního 
magnetu, který zajišťuje efektivní provoz.

TacoFlow2 (C A)
	■ Topná oběhová čerpadla
	■ Dopravní výška 6 m / 7 m | DN 15 / 25 / 32

TacoFlow2 ADAPT
	■ Topná oběhová čerpadla
	■ funkcí activeADAPT
	■ Dopravní výška 6 m / 7 m | DN 15 / 25 / 32

TacoFlow3 MAX
	■ Topná a chladící oběhová čerpadla 
	■ Dopravní výška 6 m / 8 m / 10 m | DN 25 / 32

TacoFlow3 MAX PRO
	■ Topná a chladící oběhová čerpadla 
	■ Dopravní výška 6 m / 8 m / 10 m | DN 25 / 32

TacoFlow2 Solar
	■ Oběhová čerpadla pro solární termiku 
	■ Dopravní výška 6 m / 7 m  | G 1" / 1 ½"

TacoFlow Pure (C)
	■ Oběhová čerpadla pro zařízení s pitnou vodou 
	■ G ¾" / G 1" / G 1 ¼"/ Rp ½" 

TacoSetter Hyline
	■ Z plastu zesíleného skelnými vlákny  

(např. pro geotermii)
	■ DN 25 – 32 | 10 - 80 l/min

Směšovací stanice
	■ S vysoce účinným čerpadlem a externím 

bezpečnostním omezovačem teploty

Rozdělovací systémy

Předmontované rozdělovací systémy TacoSys z nerezavějící oceli 
jsou dimenzovány až na dvanáct topných okruhů.

Vyvažovací ventily

Pomocí vyvažovacích ventilů TopMeter lze přímo regulovat a  
zobrazovat průtok, nebo potrubí uzavřít.

TacoSys Pro
	■ Rozdělovač topných okruhů podlahového topení 

s vyvažovacími ventily Top Meter Plus a ventily se 
servo pohonem TacoDrive

TacoSys High End / Connect
	■ Rozdělovač topných okruhů podlahového topení 

s vyvažovacími ventily TopMeter, ručně nastavi-
telnými ventily nebo jako rozdělovač pro napojení 
topných těles na topný okruh

TopMeter Plus
	■ Naposled nastavené průtokové množství lze 

kdykoli reprodukovat.
	■ Přivaděč – horní vyvažovací díl: ½"

TopMeter Supply/Return
	■ Verze: přivaděč / zpátečka
	■ Horní vyvažovací díl: " a ½"

Servopohony

Široký sortiment odstupňovaný dle ceny a výkonu nabízí řešení 
pro jakýkoli požadavek. 

Pokojové termostaty a připojovací moduly

Při komplexních požadavcích na klima v interiéru budovy lze 
pokojové termostaty kombinovat s rozšířitelnými připojovacími 
moduly.

NovaDrive NC/NO
	■ Elektrotermický ventil se servopohonem
	■ Provozní režimy: bez proudu uzavřený (NC) a 

otevřený (NO)

TacoDrive NC
	■ Kompaktní elektrotermický ventil se 

servopohonem
	■ Provozní režim: bez proudu uzavřený (NC) 

TopDrive NC
	■ Elektrotermický ventil se servopohonem
	■ Provozní režim: bez proudu uzavřený (NC) 

NovaStat EL/RF
	■ Elektronické pokojové termostaty k ovládání 

servopohonů
	■ K dostání v kabelovém i bezdrátovém provedení

NovaMaster EL/RF
	■ Připojovací modul k propojení elektrotermických 

servopohonů s pokojovými termostaty
	■ K dostání v kabelovém i bezdrátovém provedení

Směšovací ventily

Termostatické směšovací ventily se používají v solárních,  
sanitárních a topných systémech.

NovaMix Value
	■ Regulační rozsahy 20 – 50 ̊ C, 45 – 65 ̊ C a  

35 – 70 ̊ C s vysokou regulační přesností
	■ DN 15 / 20 / 25 | 26 – 55 l/min

NovaMix Standard / High Capacity
	■ Regulační rozsahy 20 – 40 ̊ C, 20 – 70°C a  

30 – 70 ̊ C
	■ DN 20 / 25 | 22 – 53 l/min / 102 l/min

NovaMix Compact
	■ Regulační rozsahy 30 – 70 ̊ C a 30 – 50 ̊ C
	■ DN 15 | 25 l/min

Odvzdušňovače

Kontinuální a automatické odvzdušňování. 

TacoVent HyVent
	■ Kontinuální odlučování vzduchu pomocí  

plovákového odvzdušňovacího ventilu
	■ Automatické odvzdušňování systémů při  

plnění, vyprazdňování a za provozu

TacoVent AirScoop D
	■ Kontinuální odlučování vzduchu pomocí 

plováčku
	■ Horizontální a vertikální provedení

TacoVent Vent
	■ Odvzdušňovač topných těles
	■ Rychlé ruční odvzdušňování
	■ Integrovaný uzavírací automat

Armatury

Armatury od Taconovy najdou široké uplatnění v topných, 
ventilačních, chladicích a sanitárních systémech. 

NovaZone Ball
	■ Řízení objemových proudů
	■ 2cestný / 3cestný (s ručním nastavením a bez 

ručního nastavení)

TriBloc
	■ Bezpečnostní skupina pro topné systémy – od-

vzdušňuje a provzdušňuje a ukazuje a upouští 
tlak

TacoControl FlowMeter
	■ Průtokoměr s přímým zobrazováním

NovaZone Valve
	■ Zónový ventil s elektromotorovým pohonem a 

vratnou pružinou
	■ 2cestný / 3cestný

TacoSys Piko
	■ Topný modul s 2 – 12 přípojkami
	■ Řízený podle konstantní hodnoty nebo 

povětrnostních podmínek

Bytové předávací stanice

Modulární konstrukce stanice TacoTherm Dual poskytuje optimální 
funkčnost a možnost uspořádat moduly dle vlastní volby.

TacoTherm Dual Piko PM / Smart Connect
	■ Příprava čerstvé teplé vody, rozdělovač topných 

okruhů podlahového topení a samostatná  
radiátorová přípojka v jedné kombinaci

TacoTherm Dual Nano
	■ Příprava čerstvé teplé vody, rozdělovač topných 

okruhů podlahového topení a samostatná radiá-
torová přípojka v jedné kombinaci

TacoTherm Fresh Piko PM / Smart Connect
	■ Elektronicky nebo hydraulicky řízený ohřev pitné 

vody
	■ Možnosti modul udržování teploty / PWH -  

cirkulace teplé vody / ModBus - konektivita

TacoTherm Fresh Nano
	■ Modul čerstvé teplé vody proporcionálně re-

gulovaný podle množství a doplňkové vybavení 
jako například pohotovostní modul a ochra-
na proti opaření. Použitelný i jako nepřímá 
předávací bytová stanice tepla vhodná pro 
výměnu tepla z plynového ohřevu.

TacoTherm Fresh Peta2 / X
	■ Výkon: 63 l/min / 97 l/min
	■ Lze zapojit do kaskády 

TacoTherm Fresh Mega3 / X
	■ Výkon: 23 l/min / 34 l/min
	■ Lze zapojit do kaskády 

Stanice na přípravu čerstvé teplé vody

Stanice na přípravu čerstvé teplé vody připravené k okamžitému 
zapojení slouží k ohřevu teplé vody na průtokovém principu v  
závislosti na aktuální potřebě. 

Nabíjecí zásobníkové stanice

Nabíjecí zásobníkové stanice připravené k okamžitému připojení s 
integrovaným oddělením systémů pro zónové nabíjení vyrovnáva-
cího zásobníku, nebo plnění dvou vyrovnávacích zásobníků pomocí 
termického solárního systému.

TacoSol Load Mega / Mega L
	■ Tepelný výkon: 12,5 kW
	■ Kolektorová plocha: cca 25 m²

Solární stanice

Čerpadlové skupiny montované tak, aby byly připravené k 
okamžitému připojení, s vysoce účinnými čerpadly pro přímou 
montáž do solárního okruhu solárních systémů. 

Čerpadlové skupiny pro vytápění

Čerpadlové skupiny montované tak, aby byly připravené k okamžité-
mu připojení, určené k přímé montáži do topného okruhu otopných 
systémů. 

TacoSol Circ ER HE
	■ Provedení: jedna větev
	■ K dostání s bezpečnostní skupinou i bez ní

TacoHeat Mix
	■ Kompletně sestaveno včetně motoru směšovacího 

ventilu a vysoce účinného cirkulačního čerpadla

TacoSol Circ ZR HE
	■ Provedení: dvě větve
	■ K dostání s uzavíracím krytem nebo nosičem 

řídicí jednotky

ČERPADLOVÁ TECHNIKA

HYDRAULICKÉ VYVAŽOVÁNÍ

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA

PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ARMATURNÍ TECHNIKA

TacoSetter Bypass Solar 130/185
	■ Vhodný pro solární systémy
	■ DN 20 - 32 | 2 - 70 l/min

TacoSetter Tronic
	■ Digitální měření průtoku a teploty  
	■ DN 20 | 1 - 40 l/min

SM
	■ Tlakově nezávislé regulační ventily (PICV)
	■ DN 50 – 150
	■ 51 přednastavených hodnot objemového proudu

UniQ
	■ Tlakově nezávislé regulační ventily (PICV)
	■ DN 15 – 20
	■ Kombinace s termickými nebo motorickými 

servopohony
Green
	■ Tlakově nezávislé regulační ventily (PICV)
	■ Kombinace tří ventilových těles s různými kar-

tušemi a servopohony
	■ DN 15 – 40

E-JUST
	■ Automatické omezovače objemového proudu
	■ DN 15 – 50
	■ 41 přednastavených hodnot objemového proudu
	■ 8 regulačních kartuší

SH
	■ Automatický omezovač objemového proudu
	■ DN 50 – 150
	■ 51 přednastavených hodnot objemového proudu

ADP
	■ Regulační ventily diferenčního tlaku
	■ DN 15 – 25
	■ 41 přednastavených hodnot objemového proudu
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TacoSetter Bypass Flansch
	■ DN 65 - 100 | 60 - 650 l/min

TacoSetter Bypass 100
	■ DN 15 - 50 | 2 - 200 l/min

TacoSetter Inline 100/130
	■ DN 15 - 25 | 0,3 - 90 l/min

TacoSetter Rondo
	■ DN 15 | 0,6 - 8 l/min
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DALŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 
TACONOVA
Informace o dalších výrobcích od Taconovy
najdete v našem kompletním katalogu a 
internetových stránkách taconova.com

Zeptejte se na výrobky společnosti Taconova u 
svého odborného prodejce. Přehled odborných 
prodejců v okolí najdete na taconova.com

Taconova Group AG

Neunbrunnenstrasse 40
CH-8050 Zürich 
T +41 (0)44 735 55 55  
F +41 (0)44 735 55 02
info@taconova.com

taconova.com

Taconova Group AG

Business Centrum  
Kostelecká 879/59
CZ-196 00 Praha 9-Čakovice
T +420 283 930 810
F +420 266 310 386
cesko-slovensko@taconova.com

taconova.com


