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WIOSENNE 
      NOWOŚCI
Poniżej, w telegrafi cznym skrócie, opiszemy  Państwu 

najważniejsze zmiany w katalogu oraz przedstawimy 

najnowsze rozwiązania techniczne oferowane przez 

fi rmę KAN.

Nowa oferta Systemu KAN-therm
 - katalog 03/2013

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością oddajemy w Wasze ręce nową edycję katalogu Systemu KAN-therm 

03/2013. Nowa wersja katalogu zmodyfi kowana została zarówno pod kątem zawartości informacji  

handlowych jak i samej oferty asortymentowej.

Wprowadzono kilka zmian dotyczących oznaczenia dostępności elementów, a także powiększono ofertę 

asortymentową poszczególnych systemów. 

Mamy nadzieję że wprowadzone zmiany znacznie ułatwią Państwu pracę z katalogiem oraz umożliwią  

swobodne poruszanie się wśród szerokiej gamy produktów KAN-therm.
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Dostępność elementów – oznaczenia. 

W nowej edycji katalogu uporządkowany został opis dostępności poszczególnych elementów zgodnie z 

poniższą legendą:

Zamówienia elementów oznaczonych jedną gwiazdką (*), opisane jako „na zamówienie”,  realizowane będą 

w terminie do czterech tygodni.

Dla elementów oznaczonych dwoma gwiazdkami (**), opisanych jako „dostępność według indywidualnych 

ustaleń”, czas realizacji zamówienia należy konsultować z pracownikami działu obsługi klientów – sprze-

dawcy/handlowcy będą zobowiązani do podania szacunkowego terminu realizacji zamówienia.

Elementy oznaczone trzema gwiazdkami (***) dostępne będą do wyczerpania zapasów magazynowych, w 

ten sposób opisywane będą elementy wycofywane z oferty Systemu KAN-therm. Zasada ta dotyczy 

wszystkich cenników/katalogów Systemu KAN-therm.
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Nowe elementy w ofercie.

Nowy katalog KAN-therm 03/2013 to przede wszystkim cała grupa nowych produktów wdrożonych 

do oferty Systemu KAN-therm:System KAN-therm Push Platinum to 

najmłodsze dziecko w rodzinie Systemów KAN-therm, dlatego jego 

nieustanny rozwój to główne zadanie konstruktorów KAN. 

Zaawansowane prace rozwojowe nad dodatkowymi elementami tego 

systemu już dziś dały nam nowe możliwości jego stosowania

 i montażu. Do oferty wprowadzono złączki skręcane z

 gwintami zewnętrznymi dla dwóch najbardziej popularnych 

średnic tj. 14x2 i 18x2,5. 

Obie wersje kształtek wyposażone są w gwinty zewnętrzne G1/2”. Obecnie, poza dostępnymi już w ofercie 

śrubunkami do rur  Platinum, nowe złączki skręcane stanowią drugą alternatywę do realizacji połączeń 

skręcanych w Systemie KAN-therm Push Platinum.
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Obecna edycja katalogu rozpoczęła proces unifi kacji rur wielowarstwowych Systemu KAN-therm 

Press. 

Zmiana polega na wycofaniu z dotychczasowej oferty wielowarstwowych rur PE-RT/Al/PE-HD w całym 

zakresie średnic (zwoje i sztangi). 

Obecnie wszystkie rury tego typu oznaczone są w katalogu jako „dostępne do wyczerpania zapasów”. 

W ich miejsce, do katalogu 03/2013 wprowadzono dodatkowe średnice rur PE-RT/Al/PE-RT, 

zarówno w zwojach jak i sztangach, zapewniając tym samym dostępność tego typu rur w całym zakresie 

średnic 14 – 40 mm. 

Dostępność wielowarstwowych rur PE-X/Al/PE-X o średnicach 50 – 63 mm pozostaje bez zmian. Nowe 

średnice rur PE-RT/Al/PE-RT dostępne są „od ręki”.
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Ofertę Systemu KAN-therm PP wzbogacono o nowe rodzaje zaworów odcinających zgrzewanych 

bezpośrednio z rurami. Ponieważ dostępne dotychczas zawory kulowe nie wszędzie mogły zostać zastoso-

wane, ofertę rozbudowano o zawory odcinające grzybkowe. Dostępne będą zawory dla średnic 20, 25 i 32 

mm w trzech wariantach wykonania pokrętła:.

zawory odcinające grzybkowe do montażu natynkowego z 

pokrętłem standardowym

zawory odcinające grzybkowe do montażu podtynkowego 

z pokrętłem niklowanym 

zawory odcinające grzybkowe do montażu podtynkowego z 

maskownicą wrzeciona i pokrętłem „mini”
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Do oferty Systemu KAN-therm wprowadzono nowy, uniwersalny śrubunek do rur fi  15 G3/4”. Śrubu-

nek można stosować ze wszystkiego rodzaju rurami metalowymi dostępnymi w ofercie KAN (rury mie-

dziane, miedziane niklowane, rury KAN-therm Steel i KAN-therm Inox) o średnicy 15 mm. 

Śrubunek przeznaczony jest do wykonywania połączeń skrę-

canych samouszczelniających Eurokonus. Nowa konstrukcja 

umożliwia jego wielokrotne wykorzystanie. 

Jako uzupełnienie wprowadzono również nową przedłużkę 

do połączeń Eurokonus. Przedłużka może współpracować 

ze wszystkimi połączeniami tego typu dostępnymi w ofercie 

KAN-therm. 
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W związku z docelową unifi kacją średnic Systemów KAN-therm Steel i KAN-therm Inox, 

zdecydowaliśmy się na zmianę dotychczas występującej w systemie Steel średnicy pośredniej 64x1,5 mm. 

Dotychczasowe zapotrzebowanie rynku wskazuje, iż średnica pośrednia pomiędzy DN50 a DN65 jest ideal-

nym rozwiązaniem umożliwiającym nie tylko optymalizację hydrauliczną instalacji, ale również znaczne 

obniżenie kosztów inwestycyjnych. W związku z planowanym w przyszłości wprowadzeniem średnicy 

pośredniej w obu systemach stalowych KAN-therm, do Systemu KAN-therm Steel wprowadza-

my nową średnicę 66,7x1,5 mm doskonale znaną w typoszeregu rur miedzianych. 

Co więcej, nowa średnica umożliwi wzrost ilości transportowanego medium w instalacji. W ofercie będą 

dostępne zarówno rury jak i wszelkie niezbędne kształtki instalacyjne jak złącza gwintowane, kołnierze, ko-

lana, trójniki, trójniki redukcyjne, redukcje nyplowe czy mufy. Dostępne będą również narzędzia niezbędne 

do montażu nowej średnicy. 

By zapewnić dostępność towaru odbiorcom, zamiana średnic z 64x1,5 na 66,7x1,5 przebiegać będzie eta-

powo w ciągu bieżącego roku: 

• Rury i kształtki o średnicy 66,7x1,5 mm dostępne będą w III kwartale 2013 roku,

• Rury i kształtki o średnicy 64x1,5 mm dostępne będą do końca bieżącego roku.

Jednocześnie aby umożliwić naszym klientom łatwiejszy dobór narzędzi niezbędnych do wykonywania 

instalacji w Systemie KAN-therm Steel i KAN-therm Inox, w katalogu pojawiła się tabela kom-

patybilności i zastosowań narzędzi dostępnych w naszej ofercie do montażu systemów stalowych. Tabela 

wykonana jest w sposób umożliwiający pełne skompletowanie narzędzi (napędy, szczęki oraz adaptery) 

wraz z ich kodami katalogowymi, bez konieczności przeglądania części asortymentowej katalogu..
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W nowym katalogu po raz pierwszy prezentujemy nowoczesną automatykę sterującą ogrzewaniem płasz-

czyznowym. Nowe elementy linii SMART to: 

• nowoczesne listwy elektryczne (230 i 24 V) z modułami LAN umożliwiającymi konfi gurację oraz pełne 

sterowanie ogrzewaniem poprzez sieć Internet,

• termostaty z wyświetlaczem LCD z opcjonalnym czujnikiem  

temperatury posadzki współdziałające z listwami SMART

bezprzewodowo;

• całkowicie nowe siłowniki elektryczne (230 i 24 V) SMART w 

wersjach NO (bezprądowo otwarte) oraz NC (bezprądowo  

zamknięte) charakteryzujące się obniżonym poborem energii  

elektycznej. Siłowniki współdziałają z doskonale już znanymi  

adapterami dostępnymi w ofercie KAN-therm.
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W najnowszym wydaniu katalogu elementy te zostały oznaczone jako „wkrótce w ofercie”. Wszelkie instruk-

cje obsługi, montażu i konfi guracji czy foldery prezentujące możliwości automatyki SMART zamieścimy 

niebawem na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy Państwa do pobrania nowego katalogu 03/2013

KAN Sp. z o.o. 

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin, tel. 0048 85 74 99 200, fax 0048 85 74 99 201, 

e-mail: kan@kan.com.pl
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