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Rozdzielacz mosiężny KAN-therm  
seria 74
1. instalacje wodociągowe i grzewcze
2. mosiądz, EPDM
3. GW 1”
4. 326x80x100-600 mm
5. od 2 do 12
6. 90oC, do 10 bar
7. dwie belki mosiężne o profilu 1” połączone 
obejmami stalowymi z wkładkami 
elastomerowymi tłumiącymi drgania, wyjścia 
na poszczególne obwody z rozstawem  
50 mm w postaci nypli GZ ¾” wyposażone  
w indywidualne zawory odcinające
8. korki, redukcje do rozdzielaczy, zawory 
odpowietrzające i spustowe
9. zawory odcinające pod klucz imbusowy 
10. od 154,88 do 843,66 zł netto

Rozdzielacz mosiężny KAN-therm  
seria 75A
1. instalacje ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego
2. mosiądz, EPDM, PE

3. GW 1”
4. 326x80x100-600 mm
5. od 2 do 12
6. 70oC, 6 bar
7. dwie belki mosiężne o profilu 1” połączone 
obejmami stalowymi z wkładkami 
elastomerowymi tłumiącymi drgania, wyjścia 
na poszczególne obwody z rozstawem  
50 mm w postaci nypli GZ ¾” wyposażone 
w indywidualne przepływomierze na dolnej 
belce i zawory pod siłowniki elektryczne na 
belce górnej
8. korki, redukcje do rozdzielaczy, zawory 
odpowietrzające i spustowe
9. przepływomierze z blokadą nastawy, 
zawory pod siłowniki M28x1,5
10.  od 265,55 do 1321,06 zł netto

Rozdzielacz mosiężny KAN-therm  
seria 77A
1. instalacje ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego
2. mosiądz, EPDM, PE
3. GW ½”

4. 410x123x451-851 mm
5. od 2 do 10
6. 70oC, 6 bar
7. dwie belki mosiężne o profilu 1” połączone 
obejmami stalowymi z wkładkami 
elastomerowymi tłumiącymi drgania, wyjścia 
na poszczególne obwody z rozstawem  
50 mm w postaci nypli GZ ¾” wyposażone 
w indywidualne przepływomierze na dolnej 
belce i zawory pod siłowniki elektryczne 
na belce górnej, zawory spustowo – 
odpowietrzające na każdej z belek, zawory 
odcinające rozdzielacz, dwa termometry 
tarczowe, pompowy układ mieszający  
z pompą Wilo, by-pass pompy, 
termostatyczny zawór wlotowy 
i regulacyjny zawór powrotny
8. głowica termostatyczna z kapilarą 
jako zabezpieczenie instalacji przed 
przekroczeniem żądanego parametru
9. regulacja temperatury czynnika po 
zmieszaniu, przepływomierze z blokadą 
nastawy, zawory pod siłowniki M28x1,5
10. od 1444,03 do 2845,13 zł netto
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KAN sp. z o.o.  
ul. Zdrojowa 51,  
16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, 
faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com, 
www.kan-therm.com

Seria 74 Seria 75a Seria 77a

W dniach 13-16 maja 2014 roku, w Kijowie na 
Ukrainie, odbędą się 16. Międzynarodowe 
Targi Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji, 
Systemów Wodnych i Sanitarnych, Techno-
logii Ochrony Środowiska, Basenów i Energii 
Odnawialnej AquaTherm. Już po raz 16. spo-
tkają się w Kijowie producenci, dystrybutorzy 
produktów i usług HVACR oraz branży wod-
nej i ochrony środowiska. 
Więcej www.ite-poland.com

AquaTherm 
Kijów 2014 

26-29 czerwca 2014 roku odbędzie się we 
Wrocławiu XIV Międzynarodowa Konferen-
cja AIR, HEAT & ENERGY 2014, organizowana 
przez Politechnikę Wrocławską. Tematyka 
Konferencji: klimatyzacja, ogrzewnictwo  
i ciepłownictwo – nowoczesne systemy 
kształtowania mikroklimatu oraz dostawy 
ciepła dla budynków mieszkalnych, użytecz-
ności publicznej i przemysłowych; ochrona 
atmosfery – nowe technologie, monitoring; 
niekonwencjonalne źródła energii w tym: 
energia słoneczna, geotermalna, pozyski-
wana z innych źródeł; budynki pasywne; 
nowe rozwiązania oraz wyniki badań urzą-
dzeń i systemów w ogrzewnictwie, ciepłow-
nictwie, wentylacji, klimatyzacji, instalacjach 
sanitarnych i balneotechnice; techniki sy-
mulacji HVAC.
Więcej: www.airandheat.pwr.wroc.pl/

XIV Międzynarodowa 
Konferencja AIR,  
HEAT & ENERGY 2014 
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