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i 81, w jej górnej części wyposażona jest dodatkowo 
w otwór z gwintem wewnętrznym ½”. Jest to miej-
sce do zainstalowanie odpowietrznika.
Rozdzielacz serii 74 ma belki mosiężne wyposażone 
w zawory odcinające. Dzięki tym zaworom możliwe 
jest całkowite odcięcie przepływu przez dany od-
biornik ciepła np. grzejnik i swobodny jego demon-
taż. Rozdzielacz serii 74 wymaga instalowania sekcji 
spustowo-odpowietrzającej na końcu belki, dlate-
go też nie są one wyposażone w standardzie w ko-
rek zaślepiający.
Kolejną grupę, tym razem produktów wykonanych 
ze stali węglowej, stanowią rozdzielacze serii 10 i 20. 
Ich konstrukcja jest niemal wierną kopią konstrukcji 
rozdzielaczy mosiężnych serii 61 i 81. Rozdzielacze 
pokryte są z zewnątrz trwałą powłoką malarską za-
bezpieczającą belki przed procesem korozji. Także 
ze względu na zjawisko korozji, rozdzielacze te nale-
ży stosować tylko i wyłącznie w zamkniętych, ciśnie-
niowych instalacjach grzewczych.       

Instalacje ogrzewania/chłodzenia 
płaszczyznowego 

Instalacje ogrzewania bądź chłodzenia płaszczy-
znowego (podłogowe lub ścienne) są instalacjami, 

  Instalacje grzewcze 

Wykonanie instalacji grzewczej grzejnikowej w ukła-
dzie rozdzielaczowym jest bardzo popularną prakty-
ką, dlatego na rynku instalacyjnym dostępnych jest 
dużo różnych typów urządzeń umożliwiających jej 
budowę. W ofercie Systemu KAN-therm dla wykona-
nia takiej instalacji możemy znaleźć kilka komplet-
nych rozwiązań różniących się między sobą materia-

łem wykonania, konstrukcją oraz funkcjonalnością. 
Wśród nich wyróżnić możemy rozdzielacze mosięż-
ne oraz wykonane ze stali węglowej. Do grupy roz-
dzielaczy mosiężnych zaliczają się konstrukcje ozna-
czone serią 61, 81, 82 oraz 74.
Pierwsze dwa rozdzielacze tj. seria 61 i 81 są stosun-
kowo proste i składają się z mosiężnych belek (z ny-
plami G3/4” – seria 61 lub bez nypli z gwintem we-
wnętrznym 1/2” – seria 81) o wymiarze profilu 1”. Belki 

z jednej strony zakończone są gwintem wewnętrz-
nym 1” zaś z drugiej strony są zaślepione mosięż-
nym korkiem z własnym uszczelnieniem. Obie belki 
zamocowane są w stalowych ocynkowanych obej-
mach, wyposażonych w gumowe wkłady, które od-
powiadają za tłumienie drgań i hałasów pochodzą-
cych z instalacji. W obu powyższych przypadkach 
rozstaw otworów oraz nypli wynosi 50 mm. Belka 
górna oraz dolna, zarówno w rozdzielaczu serii 61  

Rozdzielacze, jedne z najbardziej popularnych elementów instalacji hydraulicznych, to urządzenia umożliwiające indywidualne 
zasilanie poszczególnych punktów poboru wody, urządzeń bądź pojedynczych sekcji grzewczych. Ze względu na rodzaj 
instalacji, różnią się nie tylko materiałem, ale przede wszystkim konstrukcją i funkcjonalnością. Rozbudowana oferta tych 
urządzeń umożliwia optymalny dobór do konkretnej instalacji, nie mniej jednak nastręczać też może wielu problemów  
z wyborem konkretnego typu. Na co w takim razie zwracać uwagę i o czym warto wiedzieć decydując się na konkretny produkt?

Rozdzielacze Systemu KAN-therm
Co wybrać, o czym warto wiedzieć i pamiętać?

Mariusz ChoroszuCha
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w których rozdzielacz odpowiedzialny jest za rów-
nomierną dystrybucję medium do poszczególnych 
pętli grzewczych bądź chłodzących. Także i w tym 
przypadku oferta Systemu KAN-therm dostarcza kil-
ka różnych konstrukcji i wykonań materiałowych tych 
urządzeń. W odróżnieniu do rozdzielaczy dla c.o. belki 
rozdzielacza dla OP są wyposażone w zawory regu-
lacyjne bądź przepływomierze umożliwiające regu-
lację hydrauliczną całej instalacji. Dzięki temu czyn-
nik grzewczy lub chłodzący będzie płynął równo do 

wszystkich pętli zapewniając tym samym popraw-
ną pracę całej instalacji OP.
W przypadku wersji mosiężnych wyróżnić możemy 
aż cztery różne konstrukcje. Rozdzielacze serii 51 
oraz 55A umożliwiają jedynie regulację hydraulicz-
ną instalacji dzięki zaworom regulacyjnym lub prze-
pływomierzom zainstalowanym na dolnych belkach 
rozdzielacza. Rozdzielacze serii 71A oraz 75A poza 
wspomnianymi zaworami regulacyjnymi i przepływo-
mierzami posiadają dodatkowo zwory termostatycz-
ne zainstalowane na górnych belkach. Umożliwiają 
one dodatkowy montaż elementów automatyki (si-
łowników elektrycznych), dzięki której mamy moż-
liwość sterowania pracą całej instalacji OP. Każdy 
z wyżej wymienionych rozdzielaczy ma belki o roz-
miarze 1” wyposażone w nyple G¾” (Eurokonus) do 
podłączenia pętli OP.  
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Nowością w ofercie Systemu KAN-therm są roz-
dzielacze do OP wykonane ze stali nierdzewnej, 
oznaczone serią N75A. Rozdzielacze serii N75A wy-
posażone są w przepływomierze oraz zawory ter-
mostatyczne do zainstalowania siłowników auto-
matyki sterującej. Ten typ rozdzielacza ma także 
wbudowaną sekcję spustowo-odpowietrzającą 
– jest ona zainstalowana jako dodatkowy obwód 
grzewczy/chłodzący. W odróżnieniu do wszyst-
kich wersji mosiężnych, rozdzielacz serii N75A ma 
zwiększony rozmiar belki, który w tym wykona-
niu wynosi 1¼”. Dzięki takiej konstrukcji rozdzie-
lacz umożliwia uzyskanie znacznie większych przepływów, a tym samym umożli-
wia przenoszenie znacznie większych mocy. Stosując rozdzielacze serii N75A mamy 
możliwość obsługi większych powierzchni grzewczych bądź chłodzących.
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