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Колекторни
кутии
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Уникална безрамкова констукция
Модерен дизайн
Монтаж без допълнителни инструменти
Определени конструкции:
Слим за стандартни колектори
Слим+ за повърхностни колектори за
отопление и управляващи елементи за
автоматизация
yy Защитен филм - фабрично осигурена
защита на предната част на колекторната
кутия от повреди по време на монтажни и
довършителни работи
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Регулиране на
дълбочината

Лесна инсталация
вертикална настройка на
предната част и тялото за
целия жизнен цикъл

Позволява универсален
монтаж, също и на колектори
с помпени смесителни групи

1

Повърхностна
защита

4

Функция
преместване и
заключване

с помощта на
специално защитно
фолио предпазва
колекторната кутия
срещу щети по
време на монтаж и
довършителни работи

специалният дизайн
на болтовете за
закрепване на
колектора, позволяват
свободното движение
по релсата.

Слим

8
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Комфортна
работа

Функционалност

Благодарението
на перчатите
гайки , не са нужни
допълнителни
инструменти

Отворите поставени в
горната част на Слим+
колекторни кутии,
позволяват лесен
достъп за свързащите
тръби на колектора
или за електрическите
проводници захранващи
автоматиката.
DIN шината позволява
бърз и лесен монтаж на
автоматиката

Слим+

MAX
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Информация относно
височината на пода
"мин" и "макс" маркери за
общата дебелина от готовата
настилка.

SYSTEM KAN‑therm Cabinets Slim & Slim+

MIN

Чиста и естетична
повърхност

Тънката предна част
на колекторната кутия пасва
перфектно на всяка стенна повърхност

ISO 9001

Уникална безрамкова конструкция
Колекторни кутии за вграждане Слим
предназначени за монтаж за радиаторни колектори или колектори за
системи за битова вода
Тип колекторна
кутия

Каталожен номер

дълбочина на конструкцията (+5мм)

Ширина на
колекторната кутия

Височина на
дълбочината

височина
на колекторната
кутия

допълнителна
дълбочина

дълбочина
на колекторната
кутия

Slim 350

1445117036

350 mm

418 mm

560 - 660 mm

595 - 725 mm

110 - 160 mm

112 - 162 mm

Slim 450

1445117037

450 mm

518 mm

560 - 660 mm

595 - 725 mm

110 - 160 mm

112 - 162 mm

Slim 580

1445117038

580 mm

648 mm

560 - 660 mm

595 - 725 mm

110 - 160 mm

112 - 162 mm

Slim 780

1445117039

780 mm

848 mm

560 - 660 mm

595 - 725 mm

110 - 160 mm

112 - 162 mm

Slim 930

1445117040

930 mm

998 mm

560 - 660 mm

595 - 725 mm

110 - 160 mm

112 - 162 mm

Колекторни кутии за вграждане Слим+
Предназначени за монтаж на колектори за повърхностно отопление и
елементи за автоматизация
Тип колекторна
кутия

Каталожен номер

дълбочина на конструкцията (+5мм)

Ширина на
колекторната кутия

Височина на
дълбочината

височина
на колекторната
кутия

допълнителна
дълбочина

дълбочина
на колекторната
кутия

Slim+ 450

1414183018

450 mm

518 mm

750 - 850 mm

785 - 915 mm

110 - 160 mm

112 - 162 mm

Slim+ 550

1414183019

550 mm

618 mm

750 - 850 mm

785 - 915 mm

110 - 160 mm

112 - 162 mm

Slim+ 700

1414183020

700 mm

768 mm

750 - 850 mm

785 - 915 mm

110 - 160 mm

112 - 162 mm

Slim+ 850

1414183021

850 mm

918 mm

750 - 850 mm

785 - 915 mm

110 - 160 mm

112 - 162 mm

Slim+ 1000 1414183022

1000 mm

1068 mm

750 - 850 mm

785 - 915 mm

110 - 160 mm

112 - 162 mm

Slim+ 1200 1414183023

1200 mm

1268 mm

750 - 850 mm

785 - 915 mm

110 - 160 mm

112 - 162 mm
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