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Multisystem instalacyjny KAN-therm, sk≥adajπcy siÍ z szerokiej gamy rozwiπzaÒ w zakresie
wewnÍtrznych instalacji rurowych, jest stale rozwijany o nowe konstrukcje i rozszerzenia
asortymentu. Prezentowane w artykule rozwiπzania podnoszπ komfort eksploatacji systemu
a takøe umoøliwiajπ skrÛcenie czasu montaøu instalacji.

N

owe rozdzielacze systemu KAN-therm serii 82 (rys. 1) przeznaczone sπ do rozdzia≥u wody na
poszczegÛlne obiegi instalacyjne (grzewcze lub wodociπgowe). Regulowany w zakresie 250-400 mm rozstaw belek umoøliwia zamontowanie na odejúciach urzπdzeÒ
pomiarowych, np. ciep≥omierzy lub wodomierzy. Belki rozdzielacza wykonane sπ
z mosiÍønego profilu 1î z gwintem wewnÍtrznym na obu koÒcach G1î oraz
z gwintami wewnÍtrznymi 1/2î na odejúciach. Duøy rozstaw odejúÊ (100 mm)
umoøliwia bezkolizyjne zamontowanie
obok siebie wodomierzy lub ciep≥omierzy.
Belki rozdzielacza moøna doposaøyÊ
w dodatkowe elementy KAN-therm, takie
jak odpowietrzniki, korki, redukcje i zawory przy≥πczeniowe. Rozdzielacze dostÍpne

sπ w sekcjach 2-, 3- i 4-obwodowych, ktÛre moøna ze sobπ wzajemnie ≥πczyÊ.

Z≥πczki skrÍcane
dla rur KAN-therm Platinum
System rur wielowarstwowych i z≥πczek
zaciskowych z pierúcieniem nasuwanym

Rys. 2.
Z≥πczki skrÍcane dla rur KAN-therm Platinum

14 x 2 oraz 18 x 2,5 (rys. 2). Obie wersje
kszta≥tek wyposaøone sπ w gwinty zewnÍtrzne G 1/2î.

Zawory grzybkowe
KAN-therm PP

KAN-thermPush Platinum to najm≥odszy
produkt w rodzinie KAN-therm. Obecnie
wzbogaci≥ siÍ on o nowe elementy, rozszerzajπce jego moøliwoúci i usprawniajπce
montaø. Do oferty wprowadzono z≥πczki
skrÍcane z gwintami zewnÍtrznymi dla
dwÛch najbardziej popularnych úrednic:

Rys. 1. Nowy rozdzielacz systemu KAN-therm
serii 82 z regulowanym rozstawem
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OfertÍ systemu zgrzewanych rur i z≥πczek z polipropylenu KAN-therm PP rozbudowano o nowe zawory odcinajπce
grzybkowe, ≥πczone bezpoúrednio z rurami (rys. 3). Sπ one alternatywπ do zaworÛw kulowych, ktÛre nie wszÍdzie mogπ
byÊ wykorzystane. Podstawowπ zaletπ tego typu zaworÛw jest moøliwoúÊ wymiany

Rys. 3. Nowe zawory odcinajπce grzybkowe dla systemu polipropylenowego KAN-therm PP
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Rys. 7. Nowoczesny kontroler oblodzenia ogrzewanych powierzchni otwartych

Rys. 4. W systemie KAN-therm Press oferta rur
PE-RT/Al/PE-RT zosta≥a rozszerzona do pe≥nego
zakresu úrednic 14-40 mm

Rys. 5. Do systemu KAN-therm Steel zosta≥a
wprowadzona zamienna úrednica 66,7 x 1,5 mm

uszczelki grzybka i tym samym przed≥uøenie okresu ich bezawaryjnej eksploatacji.
DostÍpne sπ zawory dla úrednic 20, 25
i 32 mm z trzema wariantami wykonania
pokrÍt≥a: do montaøu natynkowego z pokrÍt≥em standardowym, do montaøu podtynkowego z pokrÍt≥em niklowanym oraz
z pokrÍt≥em Ñminiî.

Unifikacja rur wielowarstwowych
Wraz z wprowadzeniem nowej edycji
katalogu firmy KAN rozpoczπ≥ siÍ, dla wygody uøytkownikÛw, proces unifikacji rur
wielowarstwowych systemu KAN-therm

Press. Zmiana polega na wycofaniu z dotychczasowej oferty rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD w ca≥ym zakresie
úrednic, przy jednoczesnym rozszerzeniu
oferty rur PE-RT/Al/PE-RT do pe≥nego zakresu úrednic 14-40 mm. Tym samym
w ofercie bÍdzie znajdowa≥ siÍ tylko jeden
rodzaj rur wielowarstwowych, opartych na
polietylenie PE-RT. DostÍpnoúÊ rur wielowarstwowych PE-X/Al/PE-X o úrednicach 50-63 mm pozostaje bez zmian.

nych samouszczelniajπcych siÍ typu Eurokonus. Moøe byÊ stosowany do wszystkich
rodzajÛw rur i przy≥πczy metalowych (np.
podejúÊ pod grzejniki) o úrednicy 15 mm
(rury miedziane, miedziane niklowane, rury KAN-therm Steel i KAN-therm Inox).
Cechπ charakterystycznπ nowej z≥πczki
jest moøliwoúÊ jej wielokrotnego wykorzystania do po≥πczeÒ.

Nowa úrednica KAN-therm Steel

Aby dzia≥anie instalacji ogrzewania powierzchni zewnÍtrznych (schodÛw, chodnikÛw, podjazdÛw) by≥o skuteczne i ekonomiczne, naleøy zapewniÊ odpowiednie
sterowanie i regulacjÍ uk≥adu zasilania pÍtli grzewczych. S≥uøy do tego nowoczesny
kontroler oblodzenia ogrzewanych powierzchni otwartych KAN-therm (rys. 7).
Kontroler za poúrednictwem czujnikÛw ma
za zadanie odpowiednio wczeúnie wykrywaÊ lÛd lub únieg i aktywowaÊ pompÍ
wprowadzajπcπ do obiegu pÍtli grzewczych czynnik grzewczy. Po wykonaniu
zadania (np. stopienie úniegu na podjeüdzie) urzπdzenie automatycznie wy≥πczy
obieg grzewczy. Kontroler wspÛ≥pracuje
z czujnikiem úniegu i lodu KAN-therm,
ktÛry jest wyposaøony w trwa≥π obudowÍ
i kabel przy≥πczeniowy o d≥ugoúci 15 m.

System KAN-therm Steel sk≥ada siÍ
z precyzyjnych rur i z≥πczek ze stali wÍglowej zewnÍtrznie ocynkowanych. Szeroki zakres úrednic rur od 15 do 108 mm
pozwala na wykonanie praktycznie kaødej
instalacji, niezaleønie od wielkoúci i przeznaczenia budynku. Dotychczasowe zapotrzebowanie rynku wskazuje, øe poúrednia
úrednica rur pomiÍdzy 54 a 76,1 mm jest
rozwiπzaniem umoøliwiajπcym nie tylko
optymalizacjÍ hydraulicznπ instalacji, ale
rÛwnieø znaczne obniøenie kosztÛw inwestycyjnych. Stπd teø obecnoúÊ w dotychczasowej ofercie rur o úrednicy 64 mm.
Jednak w zwiπzku z planowanym wprowadzeniem takiej poúredniej úrednicy rÛwnieø w systemie KAN-thermInox, do systemu KAN-therm Steel zosta≥a wprowadzona zamienna úrednica 66,7 x 1,5 mm,
dobrze znana z typoszeregu rur miedzianych i nierdzewnych. Rury i kszta≥tki
o úrednicy 64 x 1,5 mm dostÍpne bÍdπ tylko do koÒca bieøπcego roku.

Uniwersalny úrubunek 15 x G 3/4î

Rys. 6.
Uniwersalny úrubunek
15 x G3/4î do rur metalowych
o úrednicy 15 mm

Do oferty systemu KAN-therm wprowadzono rÛwnieø nowy, uniwersalny úrubunek do rur metalowych o úrednicy 15 mm.
årubunek 15 x G 3/4î (rys. 6) przeznaczony jest do wykonywania po≥πczeÒ skrÍca-
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