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ČÍM SE VYZNAČUJE TACONOVA?
Taconova Group AG je švýcarský podnik s dlouhou tradicí a s více než 55 lety 
zkušeností v oblasti inteligentního řešení techniky budov. 

REFERENCE
Bytové předávací stanice od firmy Taconova se používají v novostavbách  
a při sanaci. 

Mnoho projektů, ve kterých byla použita technologie 
pro přípravu čerstvé teplé vody, se realizuje v  
bytových domech a na sídlištích pro více rodin,  
ale i ve veřejných budovách a sportovních halách. 

Detailní referenční informace naleznete na naší 
webové stránce www.taconova.com nebo nás 
kontaktujte: info@taconova.com

CO NAŘIZUJÍ MEZINÁRODNÍ NORMY OHLEDNĚ 
TÉMATU TECHNOLOGIE PRO PŘÍPRAVU ČERSTVÉ 
TEPLÉ VODY?
Mnoho evropských norem určuje snížení uloženého množství pitné teplé vody a  
ohřev jen požadované spotřeby. Různé země mají různé předpisy pro kvalitu pitné 
teplé vody:

ÖNORM B 5019:2011  
(5.7.3 a 5.8.3)
„Zařízení pro ohřev pitné vody je 
třeba dimenzovat dle potřeby ohřá-
té pitné vody příslušně podle pravi-
del techniky tak nízké jak je možné 
podle normy ÖNORM H 5151-1. 
5.7.3 a 5.8.3: Při stavebních opatře-
ních je třeba používat přednostně 
jen průtokové ohřívače teplé vody.“ 

DIN 1988-200 (9.7.2.7)
„Z důvodů hygieny pitné vody  
se doporučuje, neukládat žádné 
větší množství pitné vody a žádné 
alternativní teplo v předehřívacích 
stupních, ale z důvodu vyšší 
efektivity jej raději ukládat do 
vyrovnávacího zásobníku horké 
vody.“ 

SIA 385/1 (3.2.6)
„Množství teplé vody, které se má 
uložit, je dimenzováno velmi těsně. 
Používají se předpisy SIA 385/2.“

DVGW W551 (5.2.1)
Decentrální průtokové ohřívače 
pitné vody lze používat bez dalších  
opatření, pokud se nepřekročí 
zapojený objem potrubí za průtoko-
vým ohřívačem pitné vody 3 litry.

     Zkušenost
	■ Více než 55 let zkušeností při vývoji řešení  
v oblasti techniky budov

	■ Vývoj, výroba a prodej výrobků a systémů  
z jedné ruky

	■ Kombinace zkušeností a inovační síly pro  
pokud možno velké zákaznické výhody

     Kompetence
	■ Kompetentní tým podpory zodpoví všechny  
Vaše dotazy a rád pomůže při dimenzování 
individuálních zařízení

     Kvalita
	■ Vynikající kvalita na vysoké úrovni, vyrobeno  
podle švýcarských výrobních norem a konformně  
s mezinárodními normami

	■ Vysoce kvalitní materiál a vynikající zpracování 
výrobků

	■ Komponenty vyrobené ve Švýcarsku se vyznačují 
rovnoměrnou životností a jsou téměř bezúdržbové

     Mnohostrannost
	■ Od kotelny až po střechu: vysoce kvalitní,  
inovativní systémy a produkty z oblastí:
	■ hydraulické vyvažování
	■ plošné vytápění
	■ systémová technika
	■ armaturní technika
	■ čerpadlová technika

Energie by se měla  
ukládat v užitkové  
procesní vodě a NE  
v pitné teplé vodě!

Snížení hygienického  

rizika a hygienických  

kontrol u decentrálního 

ohřevu pitné vody na  
minimum.
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Z ČEHO SE SKLÁDAJÍ  
BYTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE?
Stanice kombinují moduly čerstvé teplé vody pro ohřev teplé pitné vody a topné 
moduly pro rozdělování tepla do bytových jednotek.

MOŽNOSTI ZAPOJENÍ JEDNÉ  
BYTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE

JAK FUNGUJÍ  
BYTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE?
Bytové předávací stanice jsou koncipovány pro rozdělování tepla a pro ohřev teplé 
vody v jedné bytové jednotce. Dodávají dle potřeby a hygienicky ohřátou pitnou vodu 
a nemají zásobník na teplou pitnou vodu.  

Přípoje pro zásobení pitnou vodou a rozvod 
Rozvod pitné vody v kompletní budově následuje 
v neohřívaných potrubí a zabraňuje tvorbě legionel.
Jen ve výjimečných případech je zapotřebí použití 
cirkulační sítě.

Připojení plošného topení 
Předem namontovaný rozdělovač plošného topení, 
který umožňuje připojení např. koupelnových topných 
těles v nízkoteplotním systému

Přípoj cirkulace 
Volitelný cirkulační systém pro dále vzdálená 
místa odběru

Připojení radiátorového vytápění 
Dodatečné přípoje pro zapojení radiátorů  
v oblasti vysokých teplot

Decentrální rozvod  
tepla a vyúčtování

Redukce ohřívaných  
potrubí pitné vody  

na minimum

Přípoje pro centrální zásobení teplem
Stanice se připojují v závislosti na příslušných 
systémových teplotách ve vyrovnávacím zásobníku: 
	■ S vysokoteplotním výstupem (2 potrubní systém) 
nebo

	■ s vysokoteplotním a nízkoteplotním výstupem  
(3 resp. 4 potrubní systém). 

Měření energie se provádí podle bytových jednotek.

Koncepce
V modulu čerstvé teplé vody bytové předávací stanice 
se pitná voda ohřívá na principu průtoku v okamžiku 
odběru. Energie pro ohřev pitné vody dle potřeby se 
čerpá z užitkové vody z vyrovnávacího zásobníku

Přednosti 
	■ Odpadá vytváření zásob pitné vody v zásobníku 
	■ Značně se snižuje riziko rozmnožování legionel  
(obzvláště v decentrálních zařízeních) 

	■ Na cirkulaci pitné vody se může u decentrálních  
zařízení zanevřít

	■ Topný modul je integrován do stanice, tím se  
redukují náklady na plošná a/nebo radiátorová topení

Topné zařízení
	■ Jednoduché hydraulické propojení libovolných 
topných zařízení

	■ Vhodné pro nízkoteplotní systémy na základě  
nízkých provozních teplot v celkovém systému,  
lepší COP hodnota (např. u tepelných čerpadel)

Vyrovnávací zásobník
	■ Pro akumulaci energie ve vyrovnávacím zásobníku 
nejsou zapotřebí žádné nástavby zásobníku

	■ Vhodnější materiály (bez vhodnosti pro pitnou vodu)  
v systému provozní vody

	■ Kombinované předzásobení topnou energií pro ohřev 
teplé vody a vytápění budov

Výhřevné moduly
	■ Na výhřevné moduly bytové předávací stanice se 
připojí radiátory a/nebo podlahová vytápění. 

	■ V závislosti na potrubním systému lze připojit 
zásobovací větve s různými výstupními teplotami. 
(< 60 °C ve vyrovnávacím zásobníku)

Dělení systému
	■ Dělení systému mimo zásobníku a ZA ním -> žádný 
vápník v zásobníku 

	■ Snížení hygienického rizika pro teplou pitnou vodu 
(také u < 60 °C ve vyrovnávacím zásobníku)
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SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ  
3 POTRUBNÍHO SYSTÉMU
3 potrubí primární (topení) a 1 potrubí sekundární (sanitární) – k dispozici pouze s 
verzí PM

SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ  
2 POTRUBNÍHO SYSTÉMU
2 potrubí primární (topení) a 1 potrubí sekundární (sanitární)

SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ  
4 POTRUBNÍHO SYSTÉMU
Pro systémy s různými výstupními teplotami pro topení/chlazení a ohřev pitné vody

Pro systémy/topná zařízení s výstupními teplotami od 60 °C 
2 potrubní systém se skládá z následujících komponent:
1. topení: zpětný tok VTep1 (z modulu čerstvé teplé vody a topného modulu)
2. topení: výstup VTep (k modulu čerstvé teplé vody a topného modulu)
3. sanitární zařízení: přívod studené vody (není zobrazeno)

Pro systémy s různými výstupními teplotami pro topení a ohřev pitné vody
3 potrubní systém se skládá z následujících komponent:
1. topení: zpětný tok VTep1 / NTep2 společné
2. topení: výstup VTep (k modulu čerstvé teplé vody)
3. topení: výstup NTep (k modulu podlahového topení)
4. sanitární zařízení: přívod studené vody (není zobrazeno)

Při vysokých teplotních rozdílech ve zpětném toku (např. plošné chlazení) 
4 potrubní systém se skládá z následujících komponent: 
1. topení: zpětný tok VTep1 (z modulu čerstvé teplé vody) 
2. topení: výstup VTep (k modulu čerstvé teplé vody)
3. topení: výstup NTep2 podlahové topení 
4. ohřev: zpětný tok topení
5. sanitární zařízení: studená voda přívod

1 VTep = vysoká teplota
2 NTep = nízká teplota

7 | Taconova 9 | TaconovaTaconova | 8 Taconova | 9Taconova | 8Taconova | 7



TacoTherm Dual 
Piko Connect

TacoTherm Dual 
Piko Connect

TacoTherm Dual 
Piko Connect

TacoTherm Dual 
Piko Connect

DIMENZOVÁNÍ V ŠESTI KROCÍCH 
Šest hlavních kroků pro dimenzování bytové předávací stanice.

Manuální dimenzování
1. Určit výkon pitné teplé vody a čerpanou teplotu 

obytné jednotky
2. Dimenzování a volba modulu čerstvé teplé vody 

pomocí max. možných primárních výstupních  
teplot (topné zařízení)

3. Určit spotřebu tepla a počet topných okruhů  
obytné jednotky. 

4. Dimenzovat primární potrubní síť a druh rozvodu  
(2-4 potrubní systém)

5. V závislosti na tepelné zátěži budovy, spotřebě 
pitné teplé vody a typu topného zařízení se určuje 
velikost vyrovnávacího(ích) zásobníku(ků)

6. Určení možných voleb 
	■ cirkulace pitné vody
	■ modul udržování tepla
	■ regulace řízená pevnou hodnotou a ekvitermně 
řízená regulace

Dimenzování s elektronickými pomůckami
Aby bylo možné co nejrychleji a nejsnadněji provést 
dimenzování bytové předávací stanice, jsou uloženy 
různé údaje a volby bytových předávacích stanic 
TacoTherm Dual v plánovacím software „LINEAR“  
(viz: bit.ly/3b1jEdL), které vám poskytuje podporu  
při každém kroku dimenzování. 

Použití softwaru nabízí následující přednosti:
	■ Práce v BIM procesu
	■ Předání výpočtu tepelné zátěže budov
	■ Produktový výběrový asistent pro bytové předávací 
stanice

	■  Jednoduchý a rychlý plán návrhu se schématickým 
generátorem

	■ 3D plánování provedení a 3D objekty
	■  Výpočet potrubní sítě topení
	■  Výpočet potrubní sítě pitné vody
	■ Dimenzování vyrovnávacího zásobníku ohřevu

PŘEHLED VÝROBKŮ TACOTHERM DUAL  
BYTOVÝCH PŘEDÁVACÍCH STANIC
Flexibilní plánování spotřeby pitné vody rozšířením výkonu jednotlivých stanic.

TacoTherm Dual Piko (plochá konstrukce: konstrukční hloubka 110 mm)

Stanice / typ Jmenovitý čerpací 
výkon / topný okruh Provedení

TacoTherm Dual Piko PM
Kombistanice 

22 l/min* 
až 10 topných 
okruhů

	■ Kompaktní, kombinovaná a k přímému napojení 
připravená bytová předávací stanice

	■ Stanice na teplou vodu s topným modulem  
a ohřevem pitné vody

	■ Rozdělovač podlahového topení a separátní přípoj  
na radiátory v jednom 

	■ Rozměry: 
	■ PM: Š 874 × V 1420–1510 × H 110 mm
	■ Smart Connect: Š 874 × V 1501–1591 × H 110

TacoTherm Dual Piko  
Smart Connect
Kombistanice

25 l/min** 
až 12 topných 
okruhů

TacoTherm Fresh Piko PM
Modul čerstvé teplé vody

22 l/min*

	■ Kompaktní, kombinovaná a k přímému napojení 
připravená bytová předávací stanice

	■ Regulace proporcionálním množstvím nebo 
elektronicky, s možností pohotovostního modulu  
a ochrany proti opaření ke zvýšení komfortu

	■ Rozměry: 
	■ PM: Š 874 × V 772–892 × H 110 mm 
	■ Smart Connect: Š 874 × V 965 – 1055 × H 110 mm

TacoTherm Fresh Piko  
Smart Connect
Modul čerstvé teplé vody

25 l/min**

TacoSys Piko
Topný modul

až 10 topných 
okruhů

	■ Kompaktní topný modul připravený k zapojení 
	■ Řízený pevnou teplotou nebo ekvitermně řízený
	■ Rozměry: Š 874 × V 772-892 × H 110 mm

TacoTherm Dual Nano (úzká konstrukce: šířka 450 - 750 mm)

Stanice / typ Jmenovitý čerpací 
výkon / topný okruh Provedení

TacoTherm Dual Nano
Kombistanice

20 l/min* 
až 10 topných 
okruhů

	■ Kompaktní, kombinovaná bytová předávací stanice 
připravená k zapojení

	■ Stanice čerstvé teplé vody s topným modulem, 
příprava čerstvé teplé vody, rozdělovač podlahového 
topení a s odděleným přípojem radiátorů

	■ Rozměry:  
8 topných okruhů: Š 523 × V 1233–1323 × H 153 mm 
9 - 10 topných okruhů: Š 750 × V 1233–1323 × H 153 mm

TacoTherm Fresh Nano
Modul čerstvé teplé vody

20 l/min*

	■ Stanice čerstvé teplé vody připravená k připojení
	■ Vhodné pro výměnu plynových ohřívačů vody
	■ Proporcionální regulace množství s volbami jako 
hotovostní modul a ochrana před opařením pro 
zvýšený komfort

	■ Rozměry: Š 450 × V 635 × H 156 mm

* výkonové údaje, primární = VT 70 °C / sekundární = TV 45 °C; ∆p ≥ 300 mbar
** výkonové údaje, primární = VT 55 °C / sekundární = TV 45 °C; ∆p ≥ 300 mbar
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KOMPONENTY  
BYTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE

Přednosti bytových předávacích stanic  
pro uživatele budovy
Modulární bytová předávací stanice TacoTherm Dual 
Piko společnosti Taconova řídí rozdělování tepla a pří-
pravu teplé vody v bytě. Významnou předností tohoto 
decentralizovaného předávání tepla je skutečnost, že 
k ohřevu pitné vody nedochází v centrálním ohřívači 
teplé vody a nemusí se odtud přepravovat do jednot-
livých bytových jednotek. Namísto toho ohřev probíhá 
na místě až v případě potřeby a tím zůstávají zachovány 
maximální hygienické standardy, přičemž je možné 
individuálně regulovat požadovanou výstupní teplotu. 
Díky decentralizované přípravě teplé vody na principu 
průtoku je možné skoro vyloučit problémy s legionela-
mi. 
Díky vestavbě měřičů vody a tepla stanice dále posky-
tuje veškeré relevantní údaje pro vyúčtování jednotli-
vých bytů a umožňuje tak uživateli maximální přehled 
nákladů. 
Stanice regulují podlahové vytápění příslušných byto-
vých jednotek a standardně mají neregulovaný vyso-
koteplotní vývod, který v koupelně nabízí dodatečnou 
volitelnou možnost připojení koupelnového topného 
tělesa. 

Moderní služby pro plánovače 
Pro pohodlné, bezpečné a jednoduché využití bytových 
předávacích stanic Taconova již ve fázi plánování nabízí 
společnost Taconova Group AG např. všem uživatelům 
plánovacího software liNear také bezplatný datový 
záznam produktů. 

Společnost liNear – Gesellschaft für konstruktives 
Design mbH je vedoucím poskytovatelem profesio-
nálního CAD software pro plánování zařízení techniky 
budov, který je možné volitelně používat v kombinaci 
s AutoCAD nebo Revit. Plánovači odpovědní za projekt 
tak mají bezplatně k dispozici celou řadu přezkouše-
ných produktových datových záznamů a CAD knihoven 
prestižních výrobců, např. také společnosti Taconova 
Group AG.

Malá potřeba místa a jednoduchá instalace
Při instalaci nabízí TacoTherm Dual Piko mnoho před-
ností díky velmi úzkým rozměrům a také volitelnému 
uspořádání jednotlivých modulů. 

„Podstatná byla malá prostorová hloubka výrobku  
Taconova“, popisuje pan Peter Wagner (vedoucí 
plánování a provozu stavby, ST Sanitär Team GmbH) 
instalační práce. 
„Náročnost práce byla výrazně snížena tím, že každý 
modul společnosti Taconova je dodáván předběžně 
zapojený a připravený k montáži“. 
V porovnání s centrálními zařízeními pro předávání  
tepla jednotlivým bytovým jednotkám, které vyžadují 
čtyři rozvody (přítok topení, vratný tok topného sys-
tému, potrubí teplé vody a také cirkulační potrubí), 
u rozdělovacího systému tepla s bytovou stanicí se 
používají pouze dvě rozdělovací vedení u každého bytu. 
Tyto je možné instalovat centrálně a díky minimálním 
tepelným ztrátám podporují efektivitu energetických 
nákladů v budově. Výsledkem je nejen úspora instalač-
ního materiálu a instalačních nákladů, ale také zjedno-
dušení pozdější údržby vedení a přípojek.

POHODLNÁ MANIPULACE PRO UŽIVATELE, 
PLÁNOVAČE A ZPRACOVATELE 
Sídliště „Waldzauber“ má nejmodernější vybavení, které obsahuje  
také decentralizovanou bytovou předávací stanici...

1   Deskový výměník tepla 
Rozhraní mezi okruhem provozní a pitné vody tvoří 
deskový výměník tepla. Spojení mezi primárním a 
sekundárním okruhem zaručuje efektivní přenos tepla 
k pitné vodě. V závislosti na hodnotách vody jsou 
k dispozici měděné pájené, jakož i niklové pájené 
deskové výměníky z nerezové oceli.

2   Regulace teploty teplé pitné vody
Potřebná energie k ohřevu pitné vody se reguluje 
mechanicky přes proporcionální regulátor průtoku 
nebo elektronicky.

3   Místa pro měřidla 
Pro pozdější montáž měřičů tepla a vodoměrů jsou 
namontovány do potrubí vložené kusy.

4   Hotovostní modul 
Pro obzvláště vysoký komfort a rychlou disponibilitu 
ohřáté pitné vody je na primární straně stanice 
namontován záložní modul.

5   Rozdělovač plošného topení s integrovaným  
servopohonem 
Bod připojení pro systémy plošného topení nebo 
jednotlivé radiátory v nízkoteplotním systému. 
Ventil servopohonu TacoDrive a vyvažovací ventil 
TopMeter Plus jsou již předem namontovány. 
Regulaci potřebné výstupní teploty lze provádět 
jako pevnou veličinu, ale i jako ekvitermně řízenou. 
.regulaci.

6   Směšovací stanice 
Pro použití 2 potrubního systému v provedení řízeném 
pevnou veličinou nebo ekvitermně řízeném provedení.

7   Elektrický připojovací box
Rozhraní mezi oběma integrovanými servopohony 
a prostorovými termostaty regulace jednotlivých 
místností v bytě.
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Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zurich
T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | info@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

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA
Inteligentní stanice 
Pro spolehlivý provoz, redukovanou údržbu a  
optimalizované energetické náklady.

ARMATURNÍ TECHNIKA
Kompaktní armatury 
Pro bezpečnost, zvýšený stupeň účinnosti a komfort. 

ČERPADLOVÁ TECHNIKA
Efektivně nahoru
Pro nízké provozní náklady a zvýšenou energetickou 
efektivnost.

TACONOVA.COM
Další informace 
Novinky, informace k výrobku, listy s technickými  
údaji a mnoho dalších informací naleznete na stránce  
taconova.com 

HYDRAULICKÉ VYVAŽOVÁNÍ
Zvýšená energetická účinnost 
Rozdělování tepla pro každý systém dle potřeby.

PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ
Perfektní souhra
Pro příjemné a individuální prostorové klima.
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