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Aktualne trendy w technice instalacyjnej przejawiajπ siÍ ograniczaniem, ze wzglÍdÛw ekologicznych, higienicznych i ekonomicznych, m.in. normatywnych przep≥ywÛw szczytowych dla
urzπdzeÒ wodociπgowych i redukcjπ pojemnoúci z≥adu w instalacjach grzewczych. Kierunek
ten wp≥ywa na zmniejszenie úrednic przewodÛw w instalacjach, ograniczajπc tym samym moøliwoúÊ nieuzasadnionego przewymiarowania sieci rurociπgÛw. System KAN-therm Push z bezoringowym systemem po≥πczeÒ, ze z≥πczkami o ma≥ych oporach i zoptymalizowanymi úrednicami rur, dobrze wpisuje siÍ w nowe tendencje wymiarowania i wykonywania instalacji.

S

ystem instalacyjny KAN-therm
Push sk≥ada siÍ z rur polietylenowych PE-Xc i PE-RT oraz rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-HD Platinum o charakterystycznym zakresie úrednic 12 x 2, 14 x 2, 18 x 2,5, 25 x 3,5 i 32 x
4,4 mm. Ze wzglÍdu na korzystnπ proporcjÍ úrednicy do gruboúci úcianki, rury posiadajπ wiÍkszπ odpornoúÊ na ciúnienie
wewnÍtrzne, a to z kolei przek≥ada siÍ na
ich wiÍkszπ trwa≥oúÊ przy tych samych parametrach pracy. Z≥πczki wykonane sπ
z tworzywa PPSU lub z mosiπdzu. DziÍki
walorom higienicznym oraz wysokiej wytrzyma≥oúci temperaturowej i ciúnieniowej
rur i kszta≥tek, system przeznaczony jest
zarÛwno dla wewnÍtrznych instalacji wodociπgowych, jak i instalacji grzewczych,
przede wszystkim do rozprowadzeÒ lokalowych w budownictwie wielorodzinnym
oraz kompletnych instalacji w domach jednorodzinnych.
Ca≥y zakres rur systemu KAN-therm
Push, w tym takøe rury o úrednicy 12 x 2
i 14 x 2 mm, znajduje siÍ w katalogach dostÍpnych programÛw wspomagajπcych
projektowanie instalacji wodociπgowych
i grzewczych.

System po≥πczeÒ
Bezoringowa technika w systemie
KAN-therm Push w znacznym stopniu
ogranicza moøliwoúÊ pope≥nienia b≥Ídu
montaøowego. Po≥πczenie uzyskuje siÍ poprzez wciúniÍcie na z≥πczkÍ rozszerzonej
koÒcÛwki rury a nastÍpnie nasuniÍcie mosiÍønego pierúcienia zaciskowego. Mate-
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ria≥ rury jest wprasowywany w karby z≥πczki, czyli uszczelnienie ma
miejsce na ca≥ej powierzchni z≥πcza,
a to zapewnia idealnπ szczelnoúÊ
i trwa≥oúÊ instalacji. Technika ta nie
wymaga øadnych dodatkowych
uszczelnieÒ, np. o-ringÛw, nie
ma teø potrzeby fazowania i kalibrowania krawÍdzi rury. Taki sposÛb ≥πczenia umoøliwia prowadzenie instalacji w szlichcie pod≥ogowej i pod tynkiem bez øadnych ograniczeÒ.

Ma≥e opory przep≥ywu
Obecnie wewnÍtrzne instalacje ciúnieniowe (grzewcze i wodociπgowe) sπ projektowane z uwzglÍdnieniem coraz bardziej wyúrubowanych wymogÛw dotyczπcych materia≥o- i energoch≥onnoúci.
Z tego teø powodu coraz
wiÍksze znaczenie ma optymalizowanie oporÛw przep≥ywu w instalacji. W instalacjach KAN-therm Push
opory te sπ znacznie ograniczone z uwagi na g≥adkoúÊ
powierzchni wewnÍtrznych

Rys. 1. System instalacyjny KAN-therm Push

rur, a przede wszystkim ze wzglÍdu na
charakterystycznπ konstrukcjÍ bezoringowych kszta≥tek. Sprawia ona, øe miejscowe opory przep≥ywu sπ mniejsze w porÛwnaniu z innymi systemami zaciskowymi.
Obniøenie oporÛw hydraulicznych na
z≥πczkach sprzyja moøliwoúci zmniejszenia úrednic przewodÛw systemu.

Rys. 2.
Po≥πczenia KAN-therm Push
charakteryzujπ siÍ
niewielkimi oporami przep≥ywu
ze wzglÍdu na ma≥π rÛønicÍ
wewnÍtrznych
úrednic rury i z≥πczki
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øe izolacji rur, uchwytÛw i armatury.
Mniejsze teø powinny byÊ nak≥ady na robociznÍ, z uwagi na ≥atwoúÊ uk≥adania rur
o tak ma≥ych úrednicach.

Rys. 3. Bezoringowa z≥πczka Push z gwintem 1/2î
do rur o úrednicy 12 x 2 mm

Poniewaø rura przed po≥πczeniem ze
z≥πczkπ jest kielichowana (zwiÍkszana jest
jej úrednica), po zaciúniÍciu rÛønica pomiÍdzy wewnÍtrznymi úrednicami rury
i z≥πczki jest nieduøa, a to skutkuje niewielkimi oporami hydraulicznymi na po≥πczeniu. W skali ca≥ej instalacji obniøenie
oporÛw miejscowych daje istotne zmniejszenie strat ciúnienia i przek≥ada siÍ na
oszczÍdnoúci kosztÛw energii.

DobÛr úrednicy rur
W≥aúciwy dobÛr úrednic rur moøe przynieúÊ znaczne oszczÍdnoúci przy zachowaniu a nawet polepszeniu warunkÛw eksploatacji instalacji. Stπd teø przesuniÍcie
w systemie KAN-therm Push szeregu wymiarowego rur PE-RT i PE-Xc w kierunku
mniejszych úrednic i obecnoúÊ unikalnych
úrednic 12 x 2 oraz 14 x 2 mm, s≥uøπcych
do zasilania grzejnikÛw i urzπdzeÒ wodociπgowych. Dodatkowo niøszy jest koszt
materia≥Ûw uøytych do budowy instalacji.
Dotyczy to nie tylko rur i z≥πczek ale tak-

Instalacje grzewcze
W instalacjach grzewczych rurami
o úrednicy 12 x 2 mm moøna, z uwzglÍdnieniem ekonomicznych wartoúci (do 250
Pa/m) jednostkowych strat ciúnienia, bez
problemu pod≥πczyÊ grzejniki o mocy nawet 1 300 W. Zastosowanie ma≥ych úrednic rur zasilajπcych grzejniki powoduje korzystne zmniejszenie pojemnoúci wodnej
instalacji (lepsza sprawnoúÊ transportu ciep≥a) i polepszenie w≥aúciwoúci regulacyjnych ca≥ego uk≥adu ñ ciúnienie tracone jest
nie na zaworach grzejnikowych lecz w ga≥πzkach grzejnikowych. Ponadto, ze
wzglÍdu na wiÍksze prÍdkoúci przep≥ywu
w przewodach (powyøej 0,15 m/s), lepsze
sπ warunki do samoodpowietrzania siÍ instalacji.
Instalacje wodociπgowe
Z kolei w instalacjach wodociπgowych
analiza charakterystyki hydraulicznej przewodu 12 x 2 mm wykazuje, øe przy zachowaniu dopuszczalnych prÍdkoúci wody,
nieprzekraczajπcych 1,5 m/s, rura ta moøe
byÊ zastosowana do pod≥πczania umywalek, zlewÛw i bidetÛw, zapewniajπc normatywne wyp≥ywy dla tych urzπdzeÒ.
RÛwnieø urzπdzenia o wiÍkszych normatywnych wyp≥ywach (natryski, zmywarki)
mogπ byÊ zasilane polietylenowymi rurami KAN-therm o úrednicy 14 x 2 przy dopuszczonej dla instalacji tworzywowych
prÍdkoúci 2 m/s.
Uøycie w instalacjach wodociπgowych
rur o úrednicach 12 x 2 i 14 x 2 przynosi
dodatkowy korzystny efekt ñ pozwala na
wyd≥uøenie odcinkÛw instalacji ciep≥ej

wody bez dodatkowego przewodu cyrkulacyjnego. Wynika to ze zredukowania pojemnoúci wodnej rurociπgÛw i zachowania
wymaganej przepisami objÍtoúci 3 litrÛw
na d≥uøszym odcinku instalacji. Zmniejszenie pojemnoúci wodnej instalacji wp≥ynie na poprawÍ komfortu jej uøytkowania,
poniewaø krÛtszy jest czas oczekiwania na
pojawienie siÍ wody ciep≥ej.
Bezoringowy system instalacyjny KAN-therm Push jest rozwiπzaniem sprawdzonym w tysiπcach instalacji w kraju i za granicπ. Jego trwa≥oúÊ zosta≥a zweryfikowana ponad 20-letnim okresem pracy w rÛønego typu aplikacjach.

Nowe narzÍdzia
KAN-therm Push,
szybka identyfikacja kolorami
Czynnoúci podczas ≥πczenia rury ze
z≥πczkπ systemu KAN-therm Push to: ciÍcie rury, za≥oøenie pierúcienia, rozparcie
rury, nasuniÍcie pierúcienia. Rozparcie
koÒcÛwki rury jest kluczowym elementem
procesu ≥πczenia rur. Dotychczas odbywa≥o siÍ ono w trzech fazach, co spowalnia≥o
montaø i mog≥o byÊ przyczynπ b≥Ídu. Nowy rozpierak KAN-therm Push umoøliwia
wykonanie rozparcia rury w jednym kroku i jest to obecnie jedyne tego rodzaju narzÍdzie do rozpierania rur PE-X i PE-RT.
Udogodnienie to osiπgniÍto takøe dziÍki
udoskonalonej konstrukcji g≥owicy rozpierajπcej.
Wszystkie g≥owice dla ≥atwej identyfikacji úrednic sπ oznaczone kolorowymi paskami i dostarczane w komplecie w praktycznym pude≥ku. IdentyfikacjÍ úrednic
kolorami zastosowano rÛwnieø w przypadku wk≥adek do prasek czy z≥πczek. Taki
sposÛb identyfikacji úrednic pozwala
usprawniÊ pracÍ instalatorÛw, sprzedawcÛw czy obs≥ugi wypoøyczalni narzÍdzi.
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Rys. 4. Wszystkie g≥owice rozpierajπce dla ≥atwej identyfikacji úrednic sπ oznaczone
kolorowymi paskami
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