
Rozbudowana oferta rynkowa roz-
dzielaczy umoøliwia optymalny
dobÛr do konkretnej instalacji, nie-

mniej jednak moøe teø nastrÍczaÊ wielu
problemÛw z wyborem konkretnego roz-
wiπzania. Poniøszy artyku≥ zwraca uwagÍ
na najwaøniejsze cechy rozdzielaczy oraz
przybliøa wiedzÍ niezbÍdnπ podczas dobo-
ru urzπdzenia. 

Instalacje grzewcze

Wykonanie instalacji grzewczej grzejni-
kowej w uk≥adzie rozdzielaczowym jest
praktykπ bardzo popularnπ, dlatego na ryn-
ku instalacyjnym dostÍpnych jest bardzo
duøo rÛønych typÛw urzπdzeÒ umoøliwia-
jπcych jej budowÍ. W ofercie Systemu
KAN-therm, dla wykonania takiej instala-
cji moøna znaleüÊ kilka kompletnych roz-
wiπzaÒ, rÛøniπcych siÍ miÍdzy sobπ mate-

ria≥em wykonania, konstrukcjπ oraz funk-
cjonalnoúciπ. WúrÛd produktÛw KAN
moøna wyrÛøniÊ rozdzielacze mosiÍøne
oraz wykonane ze stali wÍglowej. Do gru-
py rozdzielaczy mosiÍønych zaliczajπ siÍ
konstrukcje serii 61, 81, 82 oraz 74.

Rozdzielacze mosiÍøne

Pierwsze dwa rozdzielacze, tj. seria 61
(rys. 1) i 81 (rys. 2), sπ stosunkowo proste.
Sk≥adajπ siÍ z mosiÍønych belek (z nypla-
mi G3/4î ñ seria 61 lub bez nypli z gwin-
tem wewnÍtrznym 1/2î ñ seria 81) o wy-
miarze profilu 1î. Belki z jednej strony sπ
zakoÒczone gwintem wewnÍtrznym 1î zaú
z drugiej strony sπ zaúlepione mosiÍønym
korkiem z w≥asnym uszczelnieniem. Obie
belki sπ zamocowane w stalowych ocyn-
kowanych obejmach, wyposaøonych w gu-
mowe wk≥ady, ktÛre odpowiadajπ za t≥u-
mienie drgaÒ i ha≥asÛw pochodzπcych z in-

stalacji. W obu powyøszych konstrukcjach
rozstaw otworÛw oraz nypli wynosi
50 mm. Belki gÛrne oraz dolne, zarÛwno
w rozdzielaczu serii 61 jak i 81, w swoich
gÛrnych czÍúciach sπ wyposaøone dodat-
kowo w otwÛr z gwintem wewnÍtrznym
1/2î. Jest to miejsce do zainstalowanie od-
powietrznika.

Rozdzielacz serii 74 (rys. 3) posiada belki
mosiÍøne wyposaøone w zawory odcinajπce.
DziÍki tym zaworom moøliwe jest ca≥kowite
odciÍcie przep≥ywu przez dany odbiornik cie-
p≥a, np. grzejnik, i jego swobodny demontaø.
Rozdzielacz serii 74 wymaga zainstalowania
sekcji spustowo-odpowietrzajπcej na koÒcu
belki, dlatego teø nie jest on wyposaøony
w standardzie w korek zaúlepiajπcy.

Rozdzielacze ze stali wÍglowej

Kolejnπ grupÍ stanowiπ produkty wykona-
ne ze stali wÍglowej. Sπ to rozdzielacze serii
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Rozdzielacze 
systemu KAN-therm
Mariusz Choroszucha

Rozdzielacze, jedne z najbardziej popularnych elementÛw instalacji hydraulicznych, to urzπ-
dzenia umoøliwiajπce indywidualne zasilanie poszczegÛlnych punktÛw poboru wody, urzπ-
dzeÒ bπdü pojedynczych sekcji grzewczych. Ze wzglÍdu na rodzaj instalacji, rÛøniπ siÍ nie tyl-
ko materia≥em ale przede wszystkim konstrukcjπ i funkcjonalnoúciπ. 

Rys. 1. Rozdzielacz mosiÍøny serii 61 Rys. 2. Rozdzielacz mosiÍøny serii 81 Rys. 3. Rozdzielacz mosiÍøny serii 74



10 (rys. 4) i 20 (rys. 5). Ich konstrukcja jest
niemal wiernπ kopiπ konstrukcji rozdzielaczy
mosiÍønych serii 61 i 81. Rozdzielacze pokry-
te sπ z zewnπtrz trwa≥π pow≥okπ malarskπ za-
bezpieczajπcπ belki przed korozjπ. Takøe ze
wzglÍdu na zjawisko korozji, rozdzielacze te
naleøy stosowaÊ tylko i wy≥πcznie w zamkniÍ-
tych, ciúnieniowych instalacjach grzewczych. 

Instalacje ogrzewania/ch≥odzenia
p≥aszczyznowego

ñ pod≥ogowe i úcienne

Instalacje ogrzewania bπdü ch≥odzenia
p≥aszczyznowego (pod≥ogowe lub úcienne)
sπ uk≥adami, w ktÛrych rozdzielacz jest od-
powiedzialny za rÛwnomiernπ dystrybucjÍ

medium do poszczegÛlnych pÍtli grzew-
czych bπdü ch≥odzπcych. Takøe i w tym
przypadku oferta Systemu KAN-therm do-
starcza kilka rÛønych konstrukcji i wyko-
naÒ materia≥owych tych urzπdzeÒ. W od-
rÛønieniu do rozdzielaczy dla c.o., belki
rozdzielacza dla OP sπ wyposaøone w za-
wory regulacyjne bπdü przep≥ywomierze,
umoøliwiajπce regulacjÍ hydraulicznπ ca≥ej
instalacji. DziÍki temu czynnik grzewczy
lub ch≥odzπcy bÍdzie p≥ynπ≥ rÛwnomiernie
do wszystkich pÍtli, zapewniajπc tym sa-
mym poprawnπ pracÍ ca≥ej instalacji OP.

Rozdzielacze mosiÍøne

W przypadku wersji mosiÍønych, moøna
wyrÛøniÊ aø cztery rÛøne konstrukcje. Roz-

dzielacze serii 51 (rys. 6) oraz 55A (rys. 7)
umoøliwiajπ jedynie regulacjÍ hydraulicznπ
instalacji dziÍki zaworom regulacyjnym
lub przep≥ywomierzom zainstalowanym na
dolnych belkach rozdzielacza. Rozdziela-
cze serii 71A (rys. 8) oraz 75A (rys. 9), po-
za wspomnianymi zaworami regulacyjny-
mi i przep≥ywomierzami, posiadajπ dodat-
kowo zwory termostatyczne zainstalowane
na gÛrnych belkach. Umoøliwiajπ one do-
datkowy montaø elementÛw automatyki
(si≥ownikÛw elektrycznych), dziÍki ktÛrej
istnieje moøliwoúÊ sterowania pracπ ca≥ej
instalacji OP. Kaødy z wyøej wymienio-
nych rozdzielaczy posiada belki o rozmia-
rze 1î wyposaøone w nyple G3/4î (Euroko-
nus) do pod≥πczenia pÍtli OP.
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Rys. 4. Rozdzielacz stalowy serii 10 Rys. 5. Rozdzielacz stalowy serii 20 Rys. 6. Rozdzielacz mosiÍøny serii 51A

Rys. 7. Rozdzielacz mosiÍøny serii 55A Rys. 8. Rozdzielacz mosiÍøny serii 71A Rys. 9. Rozdzielacz mosiÍøny serii 75A



Rozdzielacze ze stali nierdzewnej

Nowoúciπ w ofercie Systemu KAN-
-therm sπ rozdzielacze do OP wykonane ze
stali nierdzewnej, oznaczone seriπ N75A

(rys. 10). Rozdzielacze serii N75A wypo-
saøone sπ w przep≥ywomierze oraz zawo-
ry termostatyczne do zainstalowania si≥ow-
nikÛw automatyki sterujπcej. Ten typ roz-

dzielacza posiada takøe wbudowanπ sek-
cjÍ spustowo-odpowietrzajπcπ ñ jest ona
zainstalowana jako dodatkowy obwÛd
grzewczy/ch≥odzπcy. W odrÛønieniu od
wszystkich wersji mosiÍønych, rozdzielacz
serii N75A posiada zwiÍkszony rozmiar
belki, ktÛry w tym wykonaniu wynosi
11/4î. DziÍki takiej konstrukcji rozdzielacz
umoøliwia uzyskanie znacznie wiÍkszych
przep≥ywÛw, a tym samym pozwala na
przenoszenie znacznie wiÍkszych mocy.
Zastosowanie rozdzielaczy serii N75A da-
je moøliwoúÊ obs≥ugi wiÍkszych po-
wierzchni grzewczych bπdü ch≥odzπcych.

Mariusz Choroszucha

Autor jest pracownikiem firmy KAN
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Rys. 10. 
Rozdzielacz 
stalowy N75A
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