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 Nemes,kiváló minőségű anyag
- rozsdamentes acél

 Kétszer annyi áramlás 
összehasonlítva a sárgaréz 

 termékekkel 
 Nagy ellenállás 

a kloridionokkal szemben
 Modern kialakítás
 100%-ban európai gyártás

Osztó-gyűjtő család

ÚJ

SYSTEM KAN-therm

InoxFlow

Install your future
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A körök egyszerű  
azonosítása  
a testre gravírozott számozásnak és  
a szekrényekbe ragasztható speciális  
címző címkéknek köszönhetően  
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Nemes  
anyag  
kiemelkedő védelem a vízben lévő 
kloridionokkal szemben (különösen 
ivóvízrendszerekhez alkalmas)  

Egyértelmű  
jelölés 
a csatlakoztatási módról 
(előremenő/visszatérő)

Egyszerű  
azonosítás  
lézerjelölés 
a termék 
eredetiségének 
garantálása 
érdekében  

Kompatibilitás
a meglévő KAN-therm  

 szerelvényekkel (pl.: közcsavar, 
légtelenítő, szelep, stb.) 

Kétszeres hidraulikus 
teljesítmény   

a sárgaréz osztó-gyűjtőkhöz képest, valamint  
több fűtőköri csatlakozási lehetőség 
 az 1 1/4''-es, 1.4301 rozsdamentes 

acélból készült testnek köszönhetően  
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Kényelmes

egyedi csatlakozási 
pontok körönként - 3/4'' 

eurokónuszos csatlakozó
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Tartós bilincsek
a legújabb ipari trendeket 
figyelembevevő tervezés. 
Rezgéscsillapító funkció  
a csendes működés 
érdekében
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Forgatható test 
a test 180 fokos 

elforgatási lehetősége az 
osztó-gyűjtő 

kibontása nélkül  

InoxFlow osztó-gyűjtő  
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Teljes kínálat
minden alkalmazáshoz   
Osztó-gyűjtők központi fűtéshez és ivóvízhez (R) Borítás

Osztó-gyűjtők padlófűtéshez (U)

Osztó-gyűjtő padlófűtéshez beépített keverőegységgel (P)

HU 20/07

Osztó-gyűjtő 1/2''-os belső 
menetes csatlakozással
- RBB sorozat

Osztó-gyűjtő 
szabályzó 
szelepekkel
- UVN sorozat

Osztó-gyűjtő 
térfogatáram 
szabályzással
- UFN sorozat

Osztó-gyűjtő 
térfogatáram 
szabályzással és 
termóvá tehető 
kézi kerékkel
- UFS sorozat

Osztó-gyűjtő 
térfogatáram szabályzással 
2,5 l/min vagy 5 l/min (max)
és termóvá tehető kézi 
kerékkel és légtelenitő 
szakasszal - UFST 
vagy UFST max sorozat

Osztó-gyűjtő szabályzó 
szeleppel és termóvá 
tehető kézi kerékkel
- UVS sorozat

Osztó-gyűjtő 
szabályzó szeleppel 
és termóvá tehető 
kézi kerékkel és 
légtelenitő szakasszal
- UVST sorozat

Osztó-gyűjtő szabályzó és keverő szelepekkel, 
fűtőköri keverőegységgel Wilo Para 25/6 
szivattyú - USVP sorozat

Osztó-gyűjtő térfogatáram mérővel és 
keverő szelepekkel, fűtőköri keverőegységgel 
Wilo Para 25/6 szivattyú - USFP sorozat 

Osztó-gyűjtők 3/4''-os 
csonkokkal
- RNN sorozat

Osztó-gyűjtők 3/4''-os csonkokkal 
és elzáró szelepekkel
- RVV sorozat

* egyedi, kapható antracit 
   vagy acél  színben

KAN-therm Hungary Kft.
Mészárosok útja 4, 2051 Biatorbágy
tel. +36 304704101, e-mail: budapest@kan-therm.com
Regional Manager 
tel. +36 204169250, e-mail: acsibran@kan-therm.com
tel. +36 202802005, e-mail: ngacs@kan-therm.com

szabályzó szelepekkel térfogatáram szabályzással

OSZTÓK FAJTÁINAK ÉS 
FELSZERELTSÉGÉNEK 

MEGJELÖLÉSE

U S F P

B,N,S,V vagy F T, A vagy P
további 
kiegészítők

csatlakozási 
lehetőségek 

előremenő és 
visszatérő ágban

Radiator
központi fűtéshez 

és használati 
melegvízhez
Underfl oor 

heating
osztók

padlófűtéshez

Basic
Tartozék nélkül

Nipples
Szelepes

Servomotor valves
thermoelektromos 

meghajtóval 
Valves

golyóscsapokkal
Flowmeters

áramlásmérővel

Top
felső ágban
Axis
középen
Pump
szivattyúegységgel

R vagy U


