
Waż nym ele men tem umoż li wia ją -
cym roz dział i re gu la cję czyn ni ka
grzew cze go są roz dzie la cze. Fir ma
KAN pro po nu je ich sze ro ki wy bór: od
pro stych, dla ogrze wań grzej ni ko -
wych, po no wo cze sne roz wią za nia dla
ogrze wań płasz czy zno wych.

Wszyst kie roz dzie la cze sys te mu KAN -
-therm wy ko na ne są z wy so kiej ja ko ści mo -
sięż nych pro fi li 1''. Umoż li wia ją za si le nie
od 2 do 12 ob wo dów grzew czych.

Do pod łą cza nia grzej ni ków ofe ro wa ne są
roz dzie la cze z „bel ka mi” bez za wo rów (se ria
81 i 61) lub z za wo ra mi od ci na ją cy mi (se ria
74). W przy pad ku więk szych prze pły wów do -
stęp ne są roz dzie la cze
1 1/4'' (se ria 91). Do
ogrze wań pod ło go wych
KAN do star cza roz dzie -
la cze z za wo ra mi re gu la -
cyj ny mi (se ria 51A) oraz
z za wo ra mi do si łow ni -
ków ter mo elek trycz nych
(se ria 71A). Do stęp ne są
też wer sje ze wskaź ni ka mi prze pły wu (se ria
55A i 75A). Do mniej szych in sta la cji pod ło go -
wych (do kil ku dzie się ciu m2) sys tem KAN -
-therm pro po nu je wy god ny i eko no micz ny
mo del roz dzie la cza pę tli grzej nych zblo ko wa -
ne go z pom po wym ukła dem mie sza ją cym (se -
ria 73A i 77A - z prze pły wo mie rza mi). Roz wią -
za nie to jest szcze gól nie przy dat ne w ukła -

dach, gdzie ni sko tem pe ra tu ro we ogrze -
wa nie pod ło go we uzu peł nia sys tem
ogrze wa nia grzej ni ko we go w bu dyn ku.

Wszyst kie roz dzie la cze moż na do -
po sa żyć, w za leż no ści od po trzeb, w

od po wied nią ar ma tu rę: za wo ry od ci na ją ce i
spu sto we, od po wietrz ni ki i kor ki. Każ dy z
tych ele men tów za opa trzo ny jest w wy god -
ne uszczel nie nia o -rin go we. Na tu ral nym
uzu peł nie niem ofer ty jest prze zna czo ny dla
roz dzie la czy KAN -therm sze ro ki wy bór
trwa łych i es te tycz nych sza fek in sta la cyj -
nych: na tyn ko wych, pod tyn ko wych, w tym
tak że sza fek do okle je nia płyt ka mi ce ra -
micz ny mi. Obok pod sta wo wej ofer ty KAN,

rur PE -Xc, PE -RT, wie -
lo war stwo wych i izo la -
cji ter micz nych, bo ga ty
jest też asor ty ment po -
zo sta łych urzą dzeń i
ele men tów wcho dzą -
cych w skład ogrze wań
płasz czy zno wych: ter -
mo sta tów i re gu la to rów,

mie sza czy oraz ar ma tu ry przy łą cze nio wej.
Do dat ko wo KAN bez płat nie do star -

cza in we sto rom, in sta la to rom i pro jek -
tan tom do sko na łe, przy ja zne na rzę dzie
do szyb kiej kal ku la cji ogrze wań pod ło -
go wych - pro gram KAN Qu ick Flo or.
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