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KRPT
1. do ogrzewań płaszczyznowych 
i grzejnikowych
2. mosiądz
3. gwint 1″ GW, podłączenie ob-
wodów: gwint ¾" GZ Eurokonus
4. 342x85x150…650 mm
5. 2-12
6. 70°C, 6 bar
7. belki rozdzielacza wykonane  
z mosiądzu, zakończone gwintem 
1” GW, z jednej strony zaślepione 
korkiem 1”. Górna belka zasilają-
ca wyposażona w przepływomie-
rze o zakresie regulacji 0÷5 l/min, 
odpowietrznik i zawór spustowy. 
Dolna belka powrotna wyposa-
żona w zawory termostatyczne  
z gwintem M30x1,5 z możliwością 
montażu siłowników lub głowic 
termostatycznych, odpowietrznik 
i zawór spustowy. Podłączenia pę-
tli grzewczych: z gwint ¾" GZ eu-
rokonus rozstaw 50 mm. Uchwyty 
rozdzielacza mają elementy gu-
mowe tłumiące hałas 
8. odpowietrzniki automatycz-
ne, złączki Eurokonus G ¾" x 16x2
9. rozdzielacz dostarczany w kar-
tonowym pudełku, gotowy do 
montażu w szafce instalacyjnej
10. 269-1061 zł netto

KRZT
1. do ogrzewań płaszczyznowych 
i grzejnikowych
2. mosiądz
3. gwint 1″ GW, podłączenie ob-
wodów: gwint ¾" GZ Eurokonus
4. 308x85x150…650 mm
5. 2-12
6. 90°C, 10 bar.
7. belki rozdzielacza wykonane  
z mosiądzu, zakończone gwin-
tem 1” GW, z jednej strony zaśle-
pione korkiem 1”. Górna belka 
zasilająca wyposażona w zawo-
ry odcinająco-regulacyjne, odpo-
wietrznik i zawór spustowy. Dol-
na belka powrotna wyposażona 
w zawory termostatyczne z gwin-
tem M30x1,5 z możliwością mon-
tażu siłowników lub głowic ter-
mostatycznych, odpowietrznik  
i zawór spustowy. Podłącze-
nia pętli grzewczych: z gwint ¾" 
GZ eurokonus rozstaw 50mm. 
Uchwyty rozdzielacza mają ele-
menty gumowe tłumiące hałas
8. odpowietrzniki automatycz-
ne, złączki Eurokonus G ¾" x 16x2
9. rozdzielacz dostarczany w kar-
tonowym pudełku, gotowy do 
montażu w szafce instalacyjnej
10. 237,74-922,17 zł netto

KRNN 
1. do ogrzewań grzejnikowych  
i instalacji wodociągowych
2. mosiądz 
3. gwint 1″ GW, podłączenie ob-
wodów: gwint ¾" GZ Eurokonus
4. 290x85x100…600 mm
5. 2-12
6. 90°C, 10 bar
7. belki rozdzielacza wykonane  
z mosiądzu, zakończone gwintem 
1″ GW, z jednej strony zaślepione 
korkiem 1″. Wyjścia do grzejników: 
gwint ¾" GZ eurokonus, rozstaw 
50 mm. Uchwyty rozdzielacza wy-
posażone w elementy gumowe 
tłumiące hałas. Belki mają otwo-
ry ½″ GW do montażu odpowietrz-
ników – brak w zestawie
8. odpowietrzniki ręczne lub au-
tomatyczne, złączki Eurokonus  
G ¾" x 16x2
9. -
10. 97,86-453,03 zł netto

KISAN sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 21, 37-220 Kańczuga
tel. +48 16 649 20 61
e-mail: office@kisan.pl, www.kisan.pl
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