
KAN-therm Steel to kompletny
system instalacyjny sk≥adajπcy siÍ
z precyzyjnych rur i z≥πczek wy-

twarzanych ze stali wÍglowej wysokiej ja-
koúci, pokrytych na zewnπtrz antykorozyj-
nπ warstwπ cynku. Szeroki zakres úrednic
wynosi od 12 do108 mm przy gruboúci
úcianek 1,2 ñ 2 mm.

Montaø instalacji oparty jest na szybkiej
i prostej technice Ñpressî, czyli zaprasowy-
wania z≥πczek na rurze. SzczelnoúÊ po≥π-
czeÒ zapewniajπ uszczelnienia o-ringowe
EPDM i trÛjpunktowy system zacisku typu
ÑMî, gwarantujπce d≥ugoletniπ, bezawa-
ryjnπ eksploatacjÍ. System charakteryzuje
siÍ:

ï szybkim i pewnym montaøem instalacji,

ï szerokim zakresem temperatur pracy od
-35oC do 135oC, 

ï odpornoúciπ na wysokie ciúnienie ñ do
16 bar, 

ï ma≥ymi oporami przep≥ywu w rurach
i z≥πczkach, 

ï niewielkim ciÍøarem rur i z≥πczek,

ï wytrzyma≥oúciπ mechanicznπ,

ï brakiem zagroøenia poøarowego podczas
montaøu i eksploatacji,

ï wysokπ estetykπ wykonanych instalacji, 

ï systemem sygnalizacji niezaprasowa-
nych po≥πczeÒ. 

Zastosowanie

Powyøsze cechy sprawiajπ, øe rury
i z≥πczki KAN-therm Steel mogπ byÊ sto-
sowane zarÛwno w typowych instalacjach
grzewczych (zamkniÍtych), jak i instala-
cjach przemys≥owych.

Ze wzglÍdu na parametry pracy system
KAN-therm Steel moøe byÊ uøywany do

budowy instalacji ciep≥a technologiczne-
go. Moøliwe jest teø wykonanie instalacji
solarnych. Z kolei z uwagi na duøy zakres
úrednic, system ten znajduje zastosowanie
w instalacjach wody lodowej. Rury i z≥πcz-
ki KAN-therm Steel mogπ rÛwnieø s≥uøyÊ
do budowy instalacji transportujπcych
sprÍøone powietrze oraz gazy obojÍtne.

System oferuje moøliwoúÊ wymiany
standardowych o-ringÛw EPDM na usz-
czelnienia FPM Viton dla instalacji pracu-
jπcych w temperaturze do 200oC lub prze-
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Cechy charakteryzujπce system instalacyjny KAN-therm Steel, ≥πczπcy walory tradycyjnych
rozwiπzaÒ z nowoczesnym sposobem montaøu, to przede wszystkim szybkoúÊ i prostota
montaøu, moøliwoúÊ ciπg≥ej pracy w temperaturze powyøej 100oC, wytrzyma≥oúÊ na ciúnienie
16 barÛw, szeroki zakres úrednic.

ï System KAN-therm Inox - sk≥ada siÍ z rur i z≥πczek ze stali nierdzewnej (1.4401 i 1.4404) o zakresie
úrednic ∅15 - ∅ 168,3 mm , ktÛre ≥πczy siÍ poprzez zaprasowywanie z≥πcz na rurze. Maksymalne
parametry ciπg≥ej pracy to 135oC i 16 bar. Stosowany do budowy instalacji transportujπcych
zarÛwno zimnπ i ciep≥π wodÍ uøytkowπ, jak i media technologiczne w przemyúle.

ï System KAN-therm Steel Sprinkler to kompletny system instalacyjny do budowy instalacji
tryskaczowych wodnych, sk≥adajπcy siÍ z rur ze stali wÍglowej obustronnie ocynkowanych (metoda
Sendzimira) oraz z≥πczek ocynkowanych o úrednicach zewnÍtrznych od ∅ 22 do ∅ 108 mm (DN20
ñ DN100). Maksymalne ciúnienie robocze instalacji wynosi 16 bar. Montaø instalacji polega na
szybkiej i prostej technice Ñpressî, czyli zaprasowywania na rurze z≥πczek. 

ï System KAN-therm Inox Sprinkler przeznaczony jest do budowy instalacji tryskaczowych wodnych
lub powietrznych. Sk≥ada siÍ z rur oraz z≥πczek ze stali nierdzewnej o úrednicach zewnÍtrznych
od ∅22 do ∅108 mm (DN20 ñ DN100), ≥πczonych metodπ zaciskowπ Ñpressî. Maksymalne
ciúnienie robocze rur i kszta≥tek do 16 bar.

Systemy KAN-therm Sprinkler posiadajπ AprobatÍ Technicznπ Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpoøarowej (CNBOP) oraz certyfikaty VdS oraz FM.

Rodzina KAN-therm ze stali

Rys. 1. Montaø instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice Ñpressî, czyli zaprasowywania z≥πczek na rurze



wodzπcych np. oleje opa≥owe. Ostatnie te-
sty potwierdzi≥y moøliwoúÊ uøycia rur
i kszta≥tek KAN-therm Steel w instalacjach
przemys≥owych o ciúnieniu nawet do 25 ba-
rÛw. 

System KAN-therm Steel 
w czasie remontÛw

DziÍki szczegÛlnym cechom wynikajπ-
cym z w≥aúciwoúci materia≥u i techniki

montaøu, system KAN-therm Steel bardzo
dobrze sprawdza siÍ podczas remontÛw
i wymiany starych instalacji grzewczych: 

ï podczas montaøu w lokalach nie ma
moøliwoúci zaprÛszenia ognia,

ï rury nadajπ siÍ do odtwarzania grzejni-
kÛw úwiecowych w ma≥ych ≥azienkach,

ï ma≥a wyd≥uøalnoúÊ termiczna pozwala
na uøycie prostszych i taÒszych rozwiπ-
zaÒ kompensacyjnych i gwarantuje sta-
bilnoúÊ formy rurociπgÛw w lokalach,

ï instalacja sprawdza siÍ w miejscach
ogÛlnodostÍpnych, jak klatki schodowe
i piwnice,

ï bardzo krÛtki czas montaøu,

ï podczas wymiany instalacji wykorzystu-
je siÍ dotychczasowe przejúcia przez
úciany i stropy, bez koniecznoúci uciπøli-
wego i kosztownego ich rozkuwania,

ï nie ma potrzeby drogiego i czasoch≥on-
nego malowania rurociπgÛw,

ï podejúcia pod grzejniki i piony moøna
formowaÊ w dowolny sposÛb, gwarantu-
jπc funkcjonalnoúÊ i estetykÍ najbardziej
widocznych w pomieszczeniach elemen-
tÛw instalacji,

ï uwzglÍdniajπc wszystkie nak≥ady, koszt
wymiany instalacji w Systemie KAN-therm
Steel jest najniøszy w porÛwnaniu z in-
nymi technologiami.

Piotr Bertram
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Rys. 2. Rury i z≥πczki KAN-therm Steel mogπ byÊ stosowane zarÛwno w typowych instalacjach grzewczych (zamkniÍtych), 
jak i instalacjach przemys≥owych

Rys. 3. System KAN-therm Steel bardzo dobrze sprawdza siÍ podczas remontÛw i wymiany starych
instalacji grzewczych
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