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  Ušlechtilý materiál nejvyšší
 kvality nerezová ocel 1.4301
 2 x vyšší účinnost než 
 v mosazných rozdělovačích
  Vysoká odolnost
 vůči chloridům 
  Moderní design
 100% EU vyroba

Rozdělovače

NOVINKA
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Snadná  
identifikace
jednotlivých topných okruhů díky laserovému 
číslovánína modulu a speciální nálepce 
umožňujícívylepení popisů okruhů uvnitř skříňky
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Ušlechtilý 
materiál
s vysokou odolností 
vůči chloridům ve vodě 
(zejména důležité  
v případě instalace  
rozvodů pitné vody)

Čitelné  
označení 
způsobu připojení  
(přívod/zpátečka)

Snadná 
identifikace
záruka originality  
produktu díky 
laserovému 
značení

Kompatibilita
spojení s armaturami, tvořícími  

vybavení rozdělovačů KAN-therm 
(termostatické ventily, adaptéry, 

odvzdušňovací ventily, T-kusy, atd.)

2 x vyšší 
hydraulická 

účinnost než v mosazných  
rozdělovačích a možnost  

připojení více topných  
okruhů díky modulům 

1 1/4'' z nerezové oceli 1.4301

5
Pohodlné

napojení do jednotlivých 
topných okruhů je 

připraveno pomocí  
3/4'' EURO přechodu

3

Odolné objímky
zajišťují funkci tlumení vibrací 
zaručující velmi tichý  
provoz celé instalace
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Možnost 
otočení

modulu o 180°  
bez nutnosti 
demontáže 

rozdělovače

Rozdělovače InoxFlow

ISO 9001



www.kan-therm.com

Kompletní nabídka
pro všechny aplikace 
Rozdělovače ústředního topení a pitné vody (R) Čelní kryt *

Rozdělovače pro podlahové vytápění (U)

Rozdělovače pro podlahové vytápění se směšovacím uzlem (P)

CZ 20/07

RBB - Rozdělovače s 
vnitřním závitem 1/2'' 

UVN - Rozdělovače 
s regulačními 
armaturami

UFN - Rozdělovače 
s průtokoměry

UFS - Rozdělovače 
s průtokoměry 
a termostatickými 
armaturami 

UFST nebo UFST max 
- Rozdělovače s průtokoměry, 
2,5 l/min nebo 5 l/min (max), 
termostatickými armaturami 
a odvzdušňovací částí 

UVS - Rozdělovače 
s regulačními
a termostatickými 
armaturami 

UVST - Rozdělovače 
s regulačními
a termostatickými 
armaturami a 
odvzdušňovací částí 

USVP - Rozdělovače s regulačními, 
termostatickými armaturami a směšovacím 
uzlem s elektronickým čerpadlem 
WILO YONOS PICO 25/1-6i

USFP - Rozdělovače s průtokoměry, 
termostatickými armaturami a směšovacím 
uzlem s elektronickým čerpadlem 
WILO YONOS PICO 25/1-6i

RNN - Rozdělovač 
s přechody 3/4''  

RVV - Rozdělovač s přechody 
3/4'' a uzavíracími ventily

* na zvláštní objednávku,
   na výběr v antracitové
   nebo šedé barvě

KAN-therm Hungary Kft.
Mészárosok útja 4, 2051 Biatorbágy
tel. +36 30 470 4101, e-mail: budapest@kan-therm.com
Regionální manažer 
tel. +420602471213, e-mail: rpavel@kan-therm.com
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s regulačními armaturami s průtokoměry

OZNAČENÍ SERIÍ 
ROZDĚLOVAČŮ

U S F P

B,N,S,V nebo F T, A nebo P
Doplňkové 
vybavení

Vybavení rozdělovače 
na přívodu a zpátečce

Radiator
Topení/sanita 

Rozdělovač 
pro centrální 

vytápění 
a rozvody pitné 

vody

Underfl oor heating
Plošné vytápění/chlazení

Rozdělovače pro 
plošné vytápění 

nebo chlazení

Basic
Základní vybavení

Bez doplňků
Nipples

Přechody 
Servomotor valves

Termostatické 
ventily pro 

elektrohlavice 
Valves
Ventily 

Uzavírací nebo 
regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Top
Manuální 
odvzdušňovací 
ventily na horní 
straně těla 
rozdělovače
Axis
Manuální 
odvzdušňovací 
ventily na konci 
těla rozdělovače
Pump
Čerpadlo
Mísící jednotka

R nebo U


