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SYSTEM KAN-therm
Innowacyjne instalacje
wodne i grzewcze

Główne zalety:
• Nowoczesna, kompaktowa konstrukcja
• Oszczędność powierzchni mieszkaniowej
• Znaczne skrócenie czasu montażu instalacji
• Komponenty najwyższej jakości
• Uniwersalność konfiguracji
• Dostępnych 7 wielkości
• Gotowość do wykonania próby  
   szczelności

Zespół Rozdzielaczy 
Mieszkaniowych ZRM
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Zespół Rozdzielaczy Mieszkaniowych 
Systemu KAN-therm ZRM
to doskonałe rozwiązanie techniczne, przeznaczone do wykonywania punk-
tów opomiarowania instalacji grzewczej oraz wody użytkowej w budownictwie 
wielorodzinnym, użyteczności publicznej, obiektach sportowych, rolniczych  
a także przemysłowych.

NOWOCZESNA,  
KOMPAKTOWA  
KONSTRUKCJA 

optymalnie dobrana, kompaktowa 
konstrukcja umożliwia zastosowanie 

zestawu w małych gabarytowo szachtach 
instalacyjnych.

UNIWERSALNOŚĆ 
KONFIGURACJI 

Specjalnie przygotowana  
konstrukcja ZRM daje możliwość jego 
współpracy z dowolnymi urządzenia-

mi pomiarowymi (ciepłomierze, 
wodomierze) dostępnymi 

na rynku instalacyjnym.

ZNACZNE  
SKRÓCENIE 

CZASU MONTAŻU 
 INSTALACJI

Fabrycznie przygoto-
wany zespół rozdzie-

laczy mieszkaniowych 
jest gotowy do zain-

stalowania w instalacji 
grzewczej oraz wody 

użytkowej. Dzięki wyelimi-
nowaniu konieczności jego 
przygotowania na budowie, 

zyskujemy znaczne oszczęd-
ności czasu montażu kompletnej 

instalacji rurowej. 

KOMPONENTY  
NAJWYŻSZEJ  
JAKOŚCI

Wszystkie materiały wykorzystywane  
do budowy ZRM przechodzą restrykcyjną 
kontrolę jakości w zakładowym laborato-
rium KAN-therm. Dzięki temu dostarczamy 
na rynek produkt wysokiej jakości, dający 
gwarancję jego długoletniej eksploatacji.

ODZYSK  
POWIERZCHNI  
MIESZKANIOWEJ 

Zminimalizowanie wymiarów zesta-
wu, a tym samym możliwość 
zamocowania w wąskich 
szachtach, daje wymierne 
oszczędności powierzchni 
użytkowej budynku.

GOTOWOŚĆ  
DO WYKONANIA  
PRÓBY  
SZCZELNOŚCI
ZRM to produkt 
kompletny, który po 
włączeniu do instalacji 
rurowej gotowy jest 
do wykonania próby 
szczelności, bez koniecz-
ności montażu armatury 
pomiarowej.

DOSTĘPNYCH  
7 WIELKOŚCI

W ofercie Systemu KAN-therm przygotowa-
nych zostało siedem różnych wielkości  
zespołów, dających możliwość opomiarowa-
nia od 2 nawet do 8 lokali mieszkalnych.
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Więcej szczegółów  
u naszych handlowców!

Kontakt na stronie www.kan-therm.com


