
KAN-therm Paigalduskapid Slim&Slim+ 

Puhtad, esteetilised pinnad – kollektorikapi õhuke esipaneel sobib ideaalselt kokku seinaga, 
täiendava raami puudumine tähendab lisapilude ja -pindade puudumist, kuhu saaks koguneda 
tolm ja mustus.Uuenduslike raamita konstruktsiooniga süvispaigaldatavate kollektorikappide 
seeria on järjekordne uudistoode, mille toome sel kevadel turule. 

Kollektorikapid Slim ja Slim+ on KAN-therm konstruktorite väljatöötatud ainulaadsed tooted. 
Need on saanud oma nime esipaneeli saleda konstruktsiooni tõttu, mis sobib ideaalselt kokku 
seinapinnaga. Kliendid hindavad kindlasti kõrgelt nende nüüdisaegset disaini, hügieenilisust 
ja esteetilisust. Paigaldajaid rõõmustab kerge, kiire ja täiendavate tööriistadeta paigaldamine 
ning lihtne konstruktsioon. 

 

Mille poolest erinevad Slim ja Slim+ meie muudest kollektorikappidest? 

Kõige olulisemad muudatused, mida oleme teinud seni pakutavate kollektorikappidega 
võrreldes: 

•    kollektorikapi konstruktsioonist on eemaldatud raam, mis oli kinnitatud spetsiaalsete 
tugedega 

•    kollektorikapi esipaneeli paksust on vähendatud. 

Need lahendused aitasid meil saada märgatavalt esteetilisema ja hügieenilisema toote. Tänu 
raami puudumisele sobivad uued kollektorikapid ideaalselt kokku seinapinnaga ja nii väheneb 
pind, kuhu saaks koguneda tolm ja mustus. 



Kollektorikappide uus konstruktsioon sisaldab ka palju kasulikke täiendusi, mida paigaldajad 
hindavad monteerimise ajal: näiteks põranda minimaalsele ja maksimaalsele kõrgusele 
osutavad märgid ning kollektorikapi sügavuse reguleerimise võimalus spetsiaalselt 
reguleeritavate konksude abil. 

 

Varasem konstruktsioon (raamiga)                                  Uus raamita konstruktsioon 

 

System KAN-therm süvispaigaldusega kollektorikappide kõik värvitud pinnad on täiendavalt 
kaetud kilega. See kaitseb neid värvkatte võimaliku kahjustumise, hävimise või määrdumise 



eest ehitus- ja paigaldusprotsessi ajal. Kui kõik viimistlustööd on lõpetatud, tuleb kaitsekile 
kollektorikapi kõikidelt pindadelt eemaldada ja avaneb puhas kriimustusteta pind. 

 

Hoone: 

Väga kvaliteetne materjal – kollektorikappide Slim ja Slim+ valmistamiseks kasutatakse 
sertifitseeritud pindega lehtmetalli, värvitoon RAL 9016 liiklusvalge (sile läikiv), 
  

• Lihtne paigaldamine – kollektorikapi esipaneeli ja korpust saab kollektorikapi kogu 
kasutuskestuse jooksul vertikaalsuunas reguleerida, 
  

• Kollektorikapi sügavuse reguleerimine – võimaldab universaalset paigaldamist, 
sealhulgas segistitega kollektorite korral, 

• Pindade kaitsmine – kollektorikapid Slim ja Slim+ on paigaldus- ja viimistlustööde 
ajaks kahjustuste eest kaitstud spetsiaalse kaitsekilega, 

• KAN-therm kvaliteet – lasermärgistus kollektorikapi esipaneelil tagab toote parima 
kvaliteedi ja 100% ehtsuse, 
  

• Puhtad, esteetilised pinnad – kollektorikapi õhuke esipaneel sobib ideaalselt kokku 
seinaga, täiendava raami puudumine tähendab lisapilude ja -pindade puudumist, kuhu 
saaks koguneda tolm ja mustus, 
  

• DIN-paigaldussiin – juhtseadiste kiireks ja hõlpsaks paigaldamiseks kollektorikappi 
Slim+, 
  

• Liigutamine ja lukustamine – spetsiaalse konstruktsiooniga poldid kollektori 
kinnitamiseks võimaldavad vabalt valida kollektori paigutuskoha paigaldussiinil. Ei ole 
kinnikruvimise vajadust ega paigaltnihkumise ohtu, 
  

• Läbiviigukatted – kollektorikapi Slim+ korpuse ülaosas pakuvad lihtsat ja esteetilist 
viisi seina sisse paigaldatud torude või automaatikasüsteemi elektrijuhtmete 
ühendamiseks, 
  



• Info põranda kõrguse kohta – viimistletud põranda kogupaksust tähistavad märgid 
MIN ja MAX, 
  

• Töömugavus – tänu tiibmutritele ei ole vaja täiendavaid tööriistu, 

Süvispaigaldusega kollektorikapid Slim – ette nähtud radiaatorkütte või 
olmeveevarustuskollektorite paigaldamiseks. Slim on saadaval mitme eri laiusega variandina. 

 

 

- manifold without additional equipment 

SET  - manifold equipped with air vents and 1" connection sets  

GP H - constant value pump group  

GD 3D - mixing unit with 3-way thermostatic valve 

OPT - manifold with air-vent on top of the beam and 1" connection sets 



Süvispaigaldusega kollektorikapid Slim+ – ette nähtud põrandakütte ja automaatjuhtimise 
komponentide paigaldamiseks. Slim+ on saadaval mitme eri laiusega variandina.

 

 

- manifold without additional equipment 

SET  - manifold equipped with air vents and 1" connection sets  

GP H - constant value pump group  

GD 3D - mixing unit with 3-way thermostatic valve 

OPT - manifold with air-vent on top of the beam and 1" connection sets 

 


