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Install your future

Kollektor

InoxFlow
 Roostevaba kõrgeima
kvaliteediga materjal
- roostevaba teras
 2 x paremad tööomadused
kui messingist kollektoritel
 Suur vastupidavus kloriidioonidele
 Nüüdisaegne
konstruktsioonilahendus
 100% Poola toode

www.kan-therm.com
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Kollektor InoxFlow

2

Lihtne
tuvastada

1

toote ehtsust
näitab laseriga
märgitud nimi

Roostevaba
materjal
suur vastupidavus vees
lahustunud kloriidioonidele
(eriti oluline tarbevee korral)

9

Ruumidesse jaotumist
on lihtne jälgida
kollektorile on laseriga märgitud
numbrid ja ventiili kupli sees on
spetsiaalsed kleepsildid
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Tugevad klambrid
spetsialistid on need projekteerinud
tööstusharu uusimate
konstruktsioonitrendide kohaselt.
Vibratsioonisummutus tagab
paigaldise vaikse töötamise
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Selge märgistus
voolusuund on tähistatud
(pealevool/tagasivool)

3

Pööratav
Pööratav 180°
kollektorit koost
lahti võtmata
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2 x paremad
tööomadused
paremad tööomadused messingist
kollektoritega võrreldes. Läbimõõt 1 1/4’’ ning
1.4301 roostevaba teras võimaldavad ühendada
rohkem küttekontuure.of 1.4301 stainless steel
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Kokkusobivus

Mugavus

sobivad KAN-thermi varasemate
kollektorite komponentidega (siirdmikud,
õhueraldid, hargmikud, jne).

iga kontuuri jaoks eraldi
pealevooluliitmik - väliskeere
3/4’’, Eurokonus.

ISO 9001

Kogu tootevalik
sobiv iga rakenduse jaoks
Kütte- ja tarbeveekollektorid (R)

Kollektor 1/2'' sisekeermega,
seeria RBB

Kollektor 3/4’’ niplitega,
seeria RNN

Kate*

Kollektor 3/4’’ niplite ja
sulgeventiilidega, seeria RVV

* Eritellimusel värvitoon:
antratsiit või teras.

Põrandaküttekollektorid (U)
reguleerventiilidega

Kollektor
reguleerventiilidega,
seeria UVN

Kollektor
reguleerventiilide
ja ajamiga
ventiilidega,
seeria UVS

vooluhulgamõõturitega

Kollektor
reguleerventiilide
ja õhueraldiga,
seeria UVST

Kollektor
Kollektor
vooluhulgamõõturitega, vooluhulgamõõturite
seeria UFN
ja ajamiga ventiilidega,
seeria UFS

Kollektor
vooluhulgamõõturite
2,5 l/min või 5 l/min (max)
ajamiga ventiilide ja
õhueraldiga, seeria UFST
või UFST max

Põrandaküttekollektorid segamissõlmega (P)
KOLLEKTORISEERIA
MÄRGISTUS
U
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R või U B,N,S,V või F T, A või P
Kollektor reguleerventiilide, ajamiga ventiilide
ja elektroonilise juhtimisega pumbaga
segamissõlmega, seeria USVP

Kollektor vooluhulgamõõturite, ajamiga
ventiilide ja elektroonilise juhtimisega
pumbaga segamissõlmega, seeria USFP

KAN Sp. z o.o.
tel. +372 (55) 56 76 56
kontakt: alebedev@kan-therm.com

www.kan-therm.com

ülemise või alumise
kollektori varustus

lisavarustus

T – ülemine
B – põhimudel
R – radiaator
kütte- ja tarbevee lisavarustust ei ole õhueraldi ülemisel
kollektoril
kollektorid
N – niplid
U – põrandaküte S – servomootoriga A – telg
õhueraldi
põrandaküttekollektorid
ventiilid
kollektori teljel
V – ventiilid
P – pump
sulge- või
segamissõlm
ühtlustusventiilid
F – vooluhulgamõõturid
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