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Ring „MI”: systemy połączeń w instalacjach rurowych
zaprasowywane, złączki, o-ring, pierścień, uszczelka

Sys tem KAN -therm Press LBPto
ko lej na ge ne ra cja spraw dzo ne go sys -
te mu in sta la cyj ne go skła da ją ce go się
z rur po li ety le no wych wie lo war stwo -
wych oraz kształ tek z no wo cze sne go
two rzy wa PPSU lub z mo sią dzu o
śred ni cach 16-63 mm. Tech ni ka łą -
cze nia Press po le ga na za pra so wa niu
sta lo we go pier ście nia na ru rze osa -
dzo nej na króć cu złącz ki lub łącz ni ka.
Kró ciec wy po sa żo ny jest w uszczel -
nie nia o -rin go we EPDM, któ re za -
pew nia szczel ność po łą cze nia i bez a -
wa ryj ną pra cę in sta la cji.

Sys tem prze zna czo ny jest dla we -
wnętrz nych in sta la cji wo do cią go wych
(cie płej i zim nej wo dy użyt ko wej), in -
sta la cji cen tral ne go ogrze wa nia (rów -
nież chło dze nia), cie pła tech no lo gicz -
ne go i in sta la cji prze my sło wych (np.
sprę żo ne go po wie trza) we wszyst kich
ro dza jach bu dow nic twa.

Złącz ki za pra so wy wa ne KAN -therm
Press wy stę pu ją obec nie, w za leż no ści
od śred ni cy, w dwóch od mia nach kon -
struk cyj nych - złącz ki no wej ge ne ra cji
KAN -therm Press LBP (16-32 mm)
oraz złącz ki KAN -therm Press (40-63
mm). Róż nią się wy glą dem ze wnętrz -
nym, spo so bem mon ta żu oraz
nie któ ry mi funk cja -
mi. Wpro -
w a  d z e  n i e
istot nych zmian
kon struk cyj nych, w po rów na niu z do -
tych cza so wy mi roz wią za nia mi, znacz -
nie zwięk szy ło funk cjo nal ność i bez -
pie czeń stwo no wych złą czek. 

5 no wych funk cji

Złącz ki KAN -therm Press LBP sku -
pi ły w so bie aż 5 zu peł nie no wych funk -

cji, co sta wia je w czo łów ce no wo cze -
snych roz wią zań w za kre sie po łą czeń za -
pra so wy wa nych rur two rzy wo wych. 
l Sy gna li za cja nie za pra so wa nych po -
łą czeń. An giel ska na zwa tej funk cji
da ła na zwę no we mu sys te mo wi - LBP
- „Le ak Be fo re Press” - czy li wy ciek
przed za pra so wa niem. Omył ko wo
nie za pra so wa ne po łą cze nie sy gna li zo -
wa ne jest wi docz nym wy cie kiem wo -
dy już pod czas bez ci śnie nio we go na -
peł nie nia in sta la cji, jesz cze przed
wła ści wą pró bą ci śnie nio wą. Funk cja
ta jest zgod na z za le ce nia mi DVGW
(„kon tro lo wa ny prze ciek”).
l Jed na złącz ka - dwie szczę ki. No wa
kon struk cja złącz ki umoż li wia uży cie
do po łą cze nia szczęk róż nych ty pów.
Do za pra so wy wa nia moż na sto so wać
za mien nie szczę ki o po pu lar nych pro -
fi lach „U” lub „TH”. Czy ni to złącz -

kę KAN -therm Press LBP bar -
dziej uni wer sal ną i roz sze rza

krąg in sta la to rów dys po nu ją -
cych prze cież róż ny mi ty -
pa mi na rzę dzi. 

l Funk cja
ochro ny o -rin gów przed

uszko dze niem. To jed na z pod sta -
wo wych cech no wych złą czek. Dzię ki
spe cjal nej kon struk cji króć ca złącz ki
uszczel nie nia o -rin go we, wraż li we na

błę dy mon ta żo we, nie są na ra żo ne
pod czas wsu wa nia ru ry na uszko dze -
nie. Pra co chłon ne ka li bro wa nie i fa -
zo wa nie we wnętrz nej kra wę dzi ru ry
nie jest więc wy ma ga ne (pod wa run -

kiem pra wi dło we go prze cię cia ru ry -
pro sto pa dle do osi, bez znie kształ ce -
nia prze kro ju).
l Szczę ki za wsze na swo im miej scu.
Funk cja ta ozna cza pre cy zyj ne po zy cjo -
no wa nie szczęk za ci skar ki na złącz ce i
jest klu czo wą, je śli cho dzi o pra wi dło -
wość wy ko na nia za pra so wa nia. Kon -
struk cja złącz ki unie moż li wia nie kon -
tro lo wa ne prze su nię cie szczęk za ci skar -
ki pod czas pro ce su za pra so wy wa nia.
l Iden ty fi ka cja śred nic ko lo rem. Każ -
da złącz ka po sia da pier ścień z two rzy -
wa, któ re go ko lor za le ży od śred ni cy
przy łą cza nej ru ry. Uspraw nia to pra cę
za rów no w ma ga zy nie, jak i na bu do -
wie, gdzie wa run ki (np. brak peł ne go
oświe tle nia) nie uła twia ją szyb kiej
iden ty fi ka cji śred nic złą czek. Ko lor
pla sti ko wych pier ście ni umoż li wi
rów nież szyb ką in wen ta ry za cję wy ko -
na nej już in sta la cji. W pier ście niach
znaj du ją się 4 otwo ry kon tro l ne, któ -
re sy gna li zu ją wła ści wą głę bo kość
wsu nię cia ru ry w złącz kę. 
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Pol ska fir ma KAN za pre zen tu je trze cią już ge ne ra cję
złą czek za pra so wy wa nych dla rur wie lo war stwo -
wych KAN -therm Press LBP. No we roz wią za nie
KAN ozna cza skró ce nie cza su mon ta żu in sta la cji i

mi ni ma li za cję moż li wo ści po peł nie nia błę du.

www.instalator.pl



Two rzy wo we pier ście nie speł nia ją
jesz cze jed ną waż ną funk cję z punk tu
wi dze nia trwa ło ści i bez pie czeń stwa in -
sta la cji. Ele ment ten, ja ko die lek tryk,
nie do pusz cza do sty ku war stwy alu mi -
nium ru ry z mo sięż nym kor pu sem
złącz ki, co cał ko wi cie eli mi nu je moż li -
wość wy stą pie nia ko ro zji bi me ta licz nej. 

Tech ni kę wy ko ny wa nia po łą czeń
KAN -therm Press LBP moż na krót ko
opi sać: „utnij - wsuń - za pra suj”.
Ozna cza to, że po łą cze nie wy ko nu je

się szyb ciej niż w przy pad ku
tra dy cyj ne go pro ce su za pra so -

wy wa nia rur ze wzglę du na
moż li wość po mi nię cia eta pu
fa zo wa nia we wnętrz nej kra -
wę dzi ru ry.

Po pra wi dło wym (pro sto -
pa dle do osi) prze cię ciu ru -
rę na le ży po pro stu... wsu -

nąć do opo ru w złącz kę. 
Fa zo wa nie kra wę dzi

ru ry nie jest wy ma ga ne.
Dla więk szych śred nic (25 i

po wy żej), by uła twić na su nię cie ru ry
na kró ciec złącz ki, za le ca się uży cie
ka li bra to ra. Na le ży tyl ko spraw dzić
głę bo kość wsu nię cia - kra wędź ru ry
mu si być wi docz na w otwo rach kon -
tro l nych two rzy wo we go pier ście nia
dy stan so we go.

Na stęp nie szczę kę za ci skar ki
umiesz cza się do kład nie na sta lo wym
pier ście niu mię dzy two rzy wo wym
pier ście niem dy stan so wym a koł nie -
rzem sta lo we go pier ście nia, pro sto pa -
dle do osi króć ca złącz ki (szczę ka ty -
pu „U”). W przy pad ku pro fi lu „TH”
szczę kę na le ży po zy cjo no wać na two -

rzy wo wym pier ście niu
dy stan so wym (pier -
ścień mu si
być ob ję ty
ze wnętrz -
nym row -
k i e m
szczę  k i ) .
W oby dwu
p r z y  p a d  -
kach kon -
struk -

cja złącz ki
unie moż li wia

nie kon tro lo wa ne
prze su nię cie szczęk za ci -

skar ki pod czas pro ce su za pra -
so wy wa nia.

Te raz mo że my uru cho mić na pęd
pra ski i wy ko nać po łą cze nie. Pro ces
za pra so wy wa nia trwa do chwi li cał ko -
wi te go zwar cia szczęk. Za pra so wa nie
pier ście nia na ru rze moż na wy ko nać
tyl ko je den raz. Po wy ko na niu po łą -
cze nia na le ży ro ze wrzeć szczę ki i
zdjąć na rzę dzie z za ci śnię te go pier -
ście nia. Po łą cze nie jest go to we do
pró by ci śnie nio wej.

Fak tycz ny czas wy ko na nia po łą cze -
nia, np. ru ry 16 mm (cię cie - wsu nię -
cie - za pra so wa nie), trwa znacz nie
kró cej niż czas prze czy ta nia po wyż -
szej, krót kiej prze cież, „in struk cji”!

In te gral nym ele men tem każ de go
współ cze sne go sys te mu in sta la cyj ne -
go są na rzę dzia słu żą ce do łą cze nia
sys te mo wych rur i kształ tek. Wy god -
ne i wy daj ne de cy du ją o szyb ko ści i
pre cy zji mon ta żu, ma ją też wpływ na

trwa łość i bez pie -
czeń stwo pod -
czas eks -
p l o  -

ata cji
in sta la cji.

Do spraw dzo -
nej już gru py na rzę -

dzi mon ter skich dla sys -
te mu KAN -therm Press do łą -

czy ła te raz no wo cze sna i wy daj na
za ci skar ka aku mu la to ro wa ty pu
„mi ni” AFP 101. Na rzę dzie (o mo -
cy 240 W) za si la ne jest aku mu la to -
rem NiMh 9,6 V/3 Ah. Ze wzglę du
na nie wiel kie wy mia ry i wa gę za ci -
skar ka jest nie zwy kle po ręcz na - sa -
mo na rzę dzie wa ży tyl ko 1,5 kg
(aku mu la tor 0,55 kg). Wy mia na
(uzbro je nie) szczęk jest bar dzo
pro sta i szyb ka. Za koń cze nie pro ce -
su za pra so wy wa nia złącz ki od by wa

się w spo sób cał ko wi cie au to ma -
tycz ny. Za ci skar ka umiesz czo na
jest w es te tycz nej wa liz ce z two rzy -
wa wraz z dwo ma aku mu la to ra mi,
ła do war ką aku mu la to rów oraz kom -
ple tem szczęk o pro fi lu „U” dla
śred nic 16, 20, 25 i 32 mm. 

Piotr�Ber�tram
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Py�ta�nie�do...
Ja�kie�sys�te�my�rur�two�rzy�wo�wych�za�-

pra�so�wy�wa�nych�ofe�ru�ją�złącz�ki,�mo�gą�ce
się�wy�ka�zać�jed�no�cze�śnie�na�stę�pu�ją�cy�mi
ce�cha�mi:�funk�cja�ochro�ny�o�-rin�gów,�2�za�-
mien�ne�pro�fi�le�szczęk,�pre�cy�zyj�ne�po�zy�-
cjo�no�wa�nie�szczęk,�sy�gna�li�za�cja�nie�za�-
pra�so�wa�nych�po�łą�czeń,�ko�lo�ro�we�pier�-

ście�nie�iden�ty�fi�ka�cyj�ne?
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Niemieckie systemy uszczelnień przejść instalacji przez mury
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W myśl Pra wa Bu dow la ne go wszyst -
kie przej ścia prze wo dów in sta la cyj nych
przez prze gro dy bu dow la ne we wnętrz -
ne i ze wnętrz ne po win ny być pro wa -
dzo ne w tu le jach ochron nych. Miej sca
przejść prze wo dów in sta la cyj nych
przez ścia ny i stro py są new ral gicz ny -
mi punk ta mi każ de go sys te mu in sta la -
cji bu dow la nych, tam naj czę ściej do cho -
dzi do awa rii i prze cie ków. Ofe ro wa ne
przez fir mę S.W. Biu ro Han dlo we nie -
miec kie sys te my przejść prze wo dów in -

sta la cyj nych przez mu ry SE -MD 20/50
i SE -RDS 25-140 kom plek so wo roz -
wią zu ją wszystkie pro ble my zwią za ne
z „pra cą” prze wo dów w mu rach, jak
rów nież zapobiegają prze ni ka niu wo dy
do kon struk cji bu dow la nych. 

Jesz cze ni gdy przej ście prze wo dów
in sta la cyj nych przez prze gro dy bu -

dow la ne nie by ło tak pro ste w mon ta żu,
szczel ne i ta nie!

Wię cej na stro nie: www.swbh.pl

Przepust SE-MD 20/50

Tech ni ka po łą czeń 
uprosz czo na

No we, mniej sze 
i wy god niej sze na rzę dzia


