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SYSTEM KAN-therm

 izcils, augstākās kvalitātes 
 materiāls - nerūsējošs tērauds
 2 x augstāka efektivitāte
 nekā misiņa kolektoriem
 augsta noturība pret 
 hlorīda joniem 
 moderns dizains
 100% Eiropas ražojums

Kolektori

JAUNUMS
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Vienkārša cilpu  
trašu identifikācija
telpā, pateicoties numerācijai uz kolektora 
korpusa un speciālai uzrakstu uzlīmei, 
pielīmēšanai skapīša iekšpusē
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Izcils materiāls
ar augstu noturību pret hlorīda 
joniem ūdenī (īpaši svarīgi 
ūdens apgādes instalācijām)

Salasāmi
apzīmējumi
pieslēguma veidam 
(turpgaita/atgaita)

Viegla  produkta 
atpazīstamība
oriģinalitātes 
garantija, pateicoties 
lāzera gravējuma 
identifikatoriem

Savietojamība
saderīgi ar esošo KAN-therm 

armatūru (redukcija, atgaisotāji, 
veidgabali, u.tml.)

2 x augstāka  
hidrauliskā 

efektivitāte nekā misiņa kolektoriem un 
iespēja pievienot lielāku daudzumu cilpu, 

pateicoties kolektora profiliem 1 1/4''  
no nerūsējoša tērauda 1.4301
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Ērtas

izejas uz atsevišķām 
cilpām - GZ 3/4'' 

Eurokonus
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Izturīgas skavas
projektējuši speciālisti, ievērojot 
jaunākās rūpnieciskā dizaina 
tendences. Vibrāciju slāpēšanas 
funkcija nodrošina klusu  
instalācijas darbību
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Kolektora 
korpusa

pagriešanas 
iespēja pa 180° bez 

nepieciešamības 
demontēt kolektoru

Kolektori InoxFlow

ISO 9001



www.kan-therm.com

Plašs piedāvājums
visiem izmantošanas veidiem
Kolektori centrālās apkures un ūdens apgādes sistēmām (R) Dekoratīvā plāksne*

Silto grīdu kolektori (U)

Silto grīdu kolektori ar sajaukšanas mezglu (P)
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Kolektori ar iekšējām 
vītnēm 1/2'' - sērija RBB

Kolektori ar 
regulējošajiem
vārstiem
- sērija UVN

Kolektori ar 
plūsmas mērītājiem
- sērija UFN

Kolektori ar plūsmas 
mērītājiem un ar 
servomotoriem 
aprīkotiem vārstiem 
- sērija UFS

Kolektori ar plūsmas 
mērītājiem 2,5 l/min vai 
5 l/min (max)
un ar servomotoriem 
aprīkotiem vārstiem, 
kā arī atgaisošanas 
sekciju - sērija UFST
vai UFST max

Kolektori ar 
regulējošajiem 
vārstiem un 
servopiedziņu 
vārstiem 
- sērija UVS

Kolektori ar 
regulējošajiem 
vārstiem un 
servopiedziņu vārstiem 
kā arī atgaisošanas 
sekciju - sērija UVST

Kolektori ar regulējošajiem vārstiem 
un servopiedziņu vārstiem kā arī 
sajaukšanas mezglu ar cirkulācijas 
sūkni - sērija USVP

Kolektori ar plūsmas mērītājiem un ar 
servomotoriem aprīkotiem vārstiem 
kā arī sajaukšanas mezglu ar cirkulācijas 
sūkni - sērija USFP

Kolektori ar nipeļiem
3/4'' - sērija RNN

Kolektori ar nipeļiem 3/4''
un noslēdzošajiem vārstiem 
- sērija RVV

* pēc individuāla pasūtījuma, pieejami 
   antracīta un pelēkā krāsā
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ar regulējošajiem vārstiem ar plūsmas mērītājiem

KOLEKTORU SĒRIJU 
MARĶĒŠANA

U S F P

B,N,S,V vai F T, A vai P
papildus 
aprīkojums

augšējā vai 
apakšēja profi la 

aprīkojums

Radiator
kolektori priekš 

centrālās apkures un 
ūdensapgādes

Underfl oor 
heating

kolektori grīdas 
apsildei

Basic
bez aprīkojuma

Nipples
nipeļi

Servomotor valves
servopiedziņu 

vārsti
Valves

noslēgvārsti vai 
balansēšanas vārsti

Flowmeters
plūsmas mērītāji

Top
atgaisotājs uz 
profi la augšējās 
daļas
Axis
atgaisotājs 
profi la asī
Pump
sūkņa grupa

R vai U




