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Ring „MI”: sys te my ru ro we w in sta la cjach we wnętrz nych
PE-Xc, PE-RT, kształtki, tworzywo, PPSU

Sys tem in sta la cyj ny KAN -therm
skła da się z od mien nych, lecz na wza -
jem uzu peł nia ją cych się, no wo cze -
snych roz wią zań tech nicz nych i tech -
nik łą cze nia, któ re da ją użyt kow ni kom
sze ro kie moż li wo ści za sto so wań oraz
pew ność nie za kłó co nej i dłu go trwa łej
pra cy in sta la cji. Jest on w sta nie za ofe -
ro wać kom plek so wą ofer tę za rów no dla
róż no rod nych in sta la cji no wych in we -
sty cji, jak i in sta la cji mo der ni zo wa nych
w za kre sie wy mian in sta la cji wo do cią -
go wych oraz sys te mów grzew czych.

KAN -therm skła da się kom plet -
nych, kom pa ty bil nych sys te mów in -
sta la cyj nych opar tych na prze wo dach
po li ety le no wych i po li pro py le no wych
oraz cien ko ścien nych ru rach sta lo -
wych. Każ de z ni żej pre zen to wa nych
roz wią zań jest waż nym ogni wem w
sys te mie wza jem nie uzu peł nia ją cych
się ele men tów skła da ją cych się na
mul ti sys tem in sta la cyj ny KAN -therm. 

Kom plet ność

Sys tem KAN -therm Push to kom -
plet ny sys tem in sta la cyj ny skła da ją cy
się z rur po li ety le no wych PE -Xc i PE -
-RT oraz kształ tek z wy trzy ma łe go

two rzy wa PPSU (KAN - je dy ny kra jo -
wy pro du cent ta kich złą czek!) lub
mo sięż nych o za kre sie śred nic 12-32
mm. Wszyst kie ru ry po sia da ją po wło -
kę an ty dy fu zyj ną EVOH, któ ra za po -
bie ga prze ni ka niu tle nu do wo dy
grzew czej. Po łą cze nia uzy sku je się
po przez wci śnię cie roz sze rzo nej koń -
ców ki ru ry na złącz kę, a na stęp nie na -
su nię cie na po łą cze nie mo sięż ne go
pier ście nia za ci sko we go. Ta ki spo sób
łą cze nia umoż li wia pro wa dze nie in -
sta la cji w szlich cie pod ło go wej i pod

tyn kiem bez żad nych ogra ni czeń.
Sys tem prze zna czo ny jest dla we -
wnętrz nych in sta la cji wo do cią go wych
oraz in sta la cji grzew czych, przede
wszyst kim dla roz pro wa dzeń lo ka lo -
wych w bu dow nic twie wie lo ro dzin -
nym oraz kom plet nych in sta la cji w
do mach jed no ro dzin nych.

Naj now sza ge ne ra cja!

Sys tem KAN -therm Press skła da
się z wy so kiej ja ko ści rur wie lo war -
stwo wych PE -RT/Al/PE -HD (PE -
-RT) i PE -X/Al/PE -X oraz kształ tek
PPSU lub mo sięż nych o śred ni cach
14-63 mm (w tym naj now szej ge ne ra -

cji, o wy so kiej funk cjo nal no ści złą -
czek KAN -therm Press LBP). Ru ry
wie lo war stwo we KAN -therm ma ją
cha rak ter uni wer sal ny - mo gą być sto -
so wa ne w in sta la cjach grzew czych i
wo do cią go wych. Po łą cze nie Press wy -
ko nu je się po przez za pra so wa nie sta -
lo we go pier ście nia na ru rze i złącz ce.
Sys tem jest prze zna czo ny do mon ta -
żu za rów no roz pro wa dzeń (pod po -
sadz ką i w tyn ku), jak i pio nów oraz
po zio mów in sta la cyj nych. 

Sys tem z PP -R

KAN -therm PP jest kom plet nym
sys te mem in sta la cyj nym skła da ją cym
się z rur i złą czek wy ko na nych z po li -
pro py le nu PP -R o za kre sie śred nic
16-110 mm. Łą cze nie ele men tów
sys te mu od by wa się po przez zgrze wa -
nie mu fo we (po li fu zję ter micz ną)
przy uży ciu zgrze wa rek elek trycz -

nych. W skład sys te mu wcho dzą,
oprócz złą czek, ru ry jed no rod ne PN
10,16 i 20, ru ry ze spo lo ne Sta bi Al
oraz no wej ge ne ra cji ru ry ze spo lo ne
Glass, zbro jo ne włók nem szkla nym.
Sys tem znaj du je sze ro kie za sto so wa -
nie w in sta la cjach we wnętrz nych w
bu dow nic twie, zwłasz cza w in sta la -
cjach wo do cią go wych, a tak że w in sta -
la cjach prze my sło wych.
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We współ cze snej tech ni ce in sta la cyj nej, oprócz
tak oczy wi stych cech sys te mów, jak ja kość, no -
wo cze sność czy szyb kość mon ta żu, li czy się
tak że kom plek so wość oraz uni wer sal ność ofer -

ty, speł nia ją cej naj bar dziej na wet wy ra fi no wa ne
ocze ki wa nia pro jek tan tów i in sta la to rów. Wa run ki

te do sko na le speł nia ru ro wy sys tem in sta la cyj ny KAN -therm.
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...oraz ze sta li
Sys tem in sta la cyj ny KAN -therm

Ste el to no wo cze sne, pre cy zyj ne ru ry
oraz złącz ki wy twa rza ne z wy so kiej ja -
ko ści sta li wę glo wej, po kry te na ze -
wnątrz an ty ko ro zyj ną war stwą cyn ku.
Za kres śred nic to 15-108 mm przy gru -
bo ści ścia nek od 1,2 do 2 mm. Mon taż
in sta la cji opar ty jest na szyb kiej i pro -
stej tech ni ce „press”, czy li za pra so wy -
wa nia złą czek na ru rze. Mak sy mal ne
pa ra me try cią głej pra cy to 110°C i 16
ba rów. Za kres za sto so wań obej mu je
za mknię te in sta la cje grzew cze i wo dy
lo do wej, a tak że sprę żo ne go po wie trza.
Sys tem KAN -therm Ste el ide al nie
spraw dza się w re mon tach i wy mia -
nach sta rych in sta la cji grzew czych.

Sys tem KAN -therm Inox skła da się
z rur i złą czek ze sta li nie rdzew nej o
śred ni cach od 15 aż do 168,3 mm (gru -
bość ścia nek od 1,0 do 2,6 mm), któ re
łą czy się po przez za pra so wy wa nie złącz
na ru rze. Szczel ność po łą czeń, tak jak
w Sys te mie KAN -therm Ste el, za pew -
nia ją spe cjal ne uszczel nie nia o -rin go we
z EPDM z funk cją kon tro lo wa ne go wy -
cie ku. Mak sy mal ne pa ra me try cią głej
pra cy to 110°C i 16 ba rów. Uży cie sta li
nie rdzew nej po zwa la na bu do wa nie in -
sta la cji trans por tu ją cych za rów no zim -
ną i cie płą wo dę użyt ko wą, jak i me dia
tech no lo gicz ne w prze my śle.

Kon ty nu acją li nii in sta la cji sta lo -
wych KAN -therm są dwa no wo cze sne
sys te my dla prze ciw po ża ro wych in -
sta la cji try ska czo wych. KAN -therm
Ste el Sprin kler, z ocyn ko wa nych obu -
stron nie (me to dą Sen dzi mi ra) rur i
złą czek za pra so wy wa nych (za kres
śred nic 22-108 mm), prze zna czo ny
jest do bu do wy prze wo dów roz dziel -
czych lub roz pro wa dza ją cych urzą -
dzeń try ska czo wych wod nych (sta le
na peł nio nych wo dą). W Sys te mie
KAN -therm Inox Sprin kler z rur i złą -
czek ze sta li nie rdzew nej o za kre sie
śred nic 22-108 mm moż na bu do wać
in sta la cje try ska czo we wod ne lub po -
wietrz ne, mo gą więc być sto so wa ne w

obiek tach, w któ rych wy stę pu ją ujem -
ne tem pe ra tu ry oto cze nia.

Sys tem KAN -therm nie no sił by
mia na mul ti sys te mu, gdy by za bra kło
w nim kom plek so wej ofer ty dla ogrze -
wań płasz czy zno wych. Sze ro ki za kres
rur grzej nych (12-26 mm) i bo ga ty
wy bór izo la cji, roz dzie la czy, a tak że
au to ma ty ki umoż li wia mon taż za rów -
no ogrze wań ścien nych i pod ło go wych
w do mach, jak i ogrze wań mu raw bo -
isk pił kar skich.

Dzię ki tak bo ga tej ofer cie oraz roz -
le głe mu ob sza ro wi za sto so wań - od
in sta la cji wo do cią go wych i grzew -
czych w do mach jed no ro dzin nych po -
przez roz le głe ukła dy w biu row cach
oraz apli ka cje tech no lo gicz ne - Sys -
tem KAN -therm jest w peł ni uni wer -
sal ny i kom plek so wy. Je go roz wój to
przy kład uda nej opty ma li za cji w kie -

run ku wszech stron -
no ści za sto so wań i
pro sto ty mon ta żu.
Za sto so wa nie no -
wo cze snych, zgod -
nych z ak tu al ny mi
ten den cja mi w „bran -
ży”, roz wią zań tech -
nicz nych i wy so kiej
ja ko ści ma te ria łów
kon struk cyj nych spra -
wia, że każ dy z ele -
men tów mul ti sys -
te mu KAN -therm jest w sta nie speł -
nić ocze ki wa nia na wet naj bar dziej
wy ma ga ją cych wy ko naw ców i pro jek -
tan tów, prak tycz nie we wszyst kich
za kre sach tech ni ki in sta la cyj nej.

Piotr�Ber�tram

Fot. 1. Sys tem KAN -therm Push.
Fot. 2. Sys tem KAN -therm Press LBP.
Fot. 3. Sys tem KAN -therm PP.
Fot. 4. Sys tem KAN -therm Ste el/Inox.
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Uni wer sal ny 
i kom plek so wy
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