SYSTEM KAN-therm

LT 20/08

Install your future

Kolektoriai

InoxFlow
 Aukščiausios kokybės medžiaga
- nerūdijantis plienas
 Dvigubai didesnis našumas
palyginti su žalvariniais kolektoriais
 Didelis atsparumas
chlorido jonams
 Modernus dizainas
 100 % Europoje pagamintas
produktas

www.kan-therm.com
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Kolektoriai InoxFlow

2

Lengva
identifikuoti

1

produkto autentiškumą
garantuoja lazerinis
žymėjimas

Aukščiausios kokybės
medžiaga

3

Kolektorius lengvai
apsukamas

180° jo nedemontuojant

4

2 kartus didesnis
hidraulinis našumas

didelis atsparumas vandenyje
esantiems chlorido jonams
(ši savybė ypač svarbi buitinio
vandens sistemose)

palyginti su žalvariniais kolektoriais,
bei galimybė prijungti daugiau šildymo
kontūrų, dėka 1 1/4'' korpuso iš
nerūdijančio plieno 1.4301

9

Paprasta identifikuoti
patalpų kontūrus
kolektoriaus atšakos numeruotos lazeriniu
būdu, o lipdukas, skirtas atšakų aprašymui,
priklijuojamas spintelės viduje

8

Tvirtos apkabos

7

suprojektuotos profesonalų,
Aiškus žymėjimas
atsižvelgiant į naujausias
tendencijas. Virpesių slopinimo funkcija, pajungimo vietų žymėjimas
(paduodamas/grįžtamas
garantuoja tylų
srautas)
sistemos veikimą

6

5

Suderinamas

Patogus

su dabartiniais KAN-therm kolektorių
priedais (redukuojančios jungtys,
nuorinimo ventiliai, trišakiai ir kt.)

atšakų pajungimas
3/4'' Euro jungtimis
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Plati pasiūla visoms paskirtims
Kolektoriai, skirti centrinio šildymo ir buitinio
vandentiekio sistemoms (R)

Kolektoriai su 1/2'' vidiniais
sriegiais - serija RBB

Kolektoriai su 3/4''
nipeliais - serija RNN

Kolektoriaus apdaila*

Kolektoriai su 3/4'' nipeliais ir uždaromaisiais
vožtuvais - serija RVV

* užsakoma individualiai,
galimos spalvos:
antracitinė ir plieno

Grindinio šildymo kolektoriai (U)
su reguliuojamaisiais vožtuvais

Kolektoriai su
reguliuojamaisiais
vožtuvais
- serija UVN

Kolektoriai su
reguliuojamaisiais
ir pavarų vožtuvais
- serija UVS

su debitmačiais

Kolektoriai su
reguliuojamaisiais
ir pavarų vožtuvais
bei nuorinimo ir
drenažo ventiliais
- serija UVST

Kolektoriai su
debitmačiais
- serija UFN

Kolektoriai
su debitmačiais
ir pavarų vožtuvais
- serija UFS

Kolektoriai su
debitomačiais 2,5 l/min
arba 5 l/min (max) ir
pavarų vožtuvais bei
nuorinimo ir drenažo
ventiliais - serija UFST
arba UFST max

Grindinio šildymo kolektoriai su pamaišymo mazgu (P)
RAIDŽIŲ REIKŠMĖS
U

S

F

P

R arba U B,N,S,V arba F T, A arba P
Kolektoriai su reguliuojamaisiais vožtuvais,
pavarų vožtuvais bei pamaišymo mazgu,
su elektroniniu siurbliu - serija USVP

Kolektoriai su debitmačiais, pavarų vožtuvais
bei pamaišymo mazgu, su elektroniniu
siurbliu - serija USFP

KAN Sp. z o.o.
tel. +370 640 40 405, +370 636 67 679, +370 600 51 325
el.p.: lithuania@kan-therm.com
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Radiator
kolektorius skirtas
radiatorinio šildymo
ir vandentiekio sistemoms
Underﬂoor
heating
kolektorius skirtas
grindinio šildymo
sistemoms

viršutinio ir apatinio
kolektoriaus
elementai
Basic
be priedų
Nipples
su euronipeliais
Servomotor
valves
su pavarų vožtuvais
Valves
su atšakų vožtuvais
Flowmeters
su debitomačiais

papildomas
aksesuarai
Top
viršus
Axis
ašis
Pump
su siurblio
grupe
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