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Średnica 64 mm - brakujące ogniwo w ofercie 
Systemu KAN-therm Steel. 
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Składający się z precyzyjnych rur i złączek ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanych System KAN-therm Steel 

zdobył już uznanie wśród instalatorów i projektantów.

Szczególnie doceniony jest przez administratorów i użytkowników modernizowanych instalacji grzewczych. 

Szybkość montażu, wysoka estetyka instalacji prowadzonych po wierzchu ścian, stabilność formy przy wysokich 

temperaturach i wreszcie niski koszt całkowity wymiany instalacji - te cechy sprawiają, że po zaprasowywane rury 

i złączki Systemu KAN-therm Steel coraz chętniej sięgają stojące przed nieuchronną wymianą instalacji 

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 

Szeroki zakres średnic rur - od 15 do 108 mm pozwala na wykonanie praktycznie każdej instalacji, 

niezależnie od wielkości budynku.

Aby optymalnie wykorzystać możliwości systemu zakres ten został uzupełniony o nową średnicę 64 mm, 

znakomicie niwelującą lukę miedzy średnicami 54 i 76,1 mm.

Obecnie więc średnice rur Systemu KAN-therm Steel układają się równomiernie w następującym szeregu: 

15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 64x1,5; 76,1x2; 88,9x2; 108x2.
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Dzięki wprowadzeniu nowego rozmiaru rur projektanci nie będą już stali przed dylematem optymalnego,

pod względem hydraulicznym i ekonomicznym, doboru rur w przedziale rozmiarowym 54-76 mm. 

Zyskają również wykonawcy i inwestorzy dzięki możliwości zastosowania w tym zakresie średnic tańszej rury 

o pośrednim rozmiarze. Oczywiście oprócz nowej rury system wzbogacił się też o komplet podstawowych złączek 

i kształtek o średnicy 64 mm.

Uzupełnieniem oferty rur i kształtek o średnicy 64 mm są narzędzia do montażu tych elementów.

Zaciskanie średnicy 64 mm realizowane jest poprzez napęd Novopress ECO301 wyposażony w adapter ZB302 

oraz szczękę 64 mm. Dodatkowo w ofercie Systemu KAN-therm Steel dostępne są także obcinaki krążkowe 

do cięcia rur w średnicach 15 - 108 mm.
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