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SYSTEM KAN‑therm Inox

SYSTEM KAN-therm 
- specjalne wyróżnienie: 

Perła Najwyższej Jakości
oraz nagrody: 

Teraz Polska 2016, 2014, 1999.  
Złote Godło Quality International  

2015, 2014 i 2013.

O firmie KAN 

I n n o w a c y j n e  i n s t a l a c j e  w o d n e  i  g r z e w c z e

Firma KAN rozpoczęła działalność w 1990 roku i od samego początku wdraża nowoczesne  
technologie do techniki instalacji grzewczych i wodnych.

KAN jest uznanym w Europie polskim producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań  
i systemów instalacyjnych KAN‑therm przeznaczonych do budowy wewnętrznych instalacji  
wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego oraz instalacji  
gaśniczych i technologicznych. Od początku KAN budował swoją pozycję na mocnych  
filarach: profesjonalizmie, innowacyjności, jakości i rozwoju. Dziś zatrudnia ponad 700 osób,  
z których znaczna część to wysoko wyspecjalizowana kadra inżynierska odpowiadająca za  
rozwój Systemu KAN‑therm, ciągłe udoskonalanie procesów technologicznych i obsługę  
klienta. Kwalifikacje i zaangażowanie pracowników gwarantują najwyższą jakość produktów  
wytwarzanych w fabrykach KAN.

Dystrybucja Systemu KAN‑therm odbywa się poprzez sieć partnerów handlowych w Polsce, 
Niemczech, Rosji, Ukrainie, Białorusi, Węgrzech, Irlandii, Czechach, Słowacji, Rumunii oraz  
w Skandynawii i krajach nadbałtyckich. Ekspansja i dynamiczny rozwój nowych rynków są na  
tyle skuteczne, że produkty ze znakiem KAN‑therm eksportowane są do prawie 60 krajów,  
a sieć dystrybucji obejmuje swym zasięgiem Europę, znaczną część Azji, sięga również Afryki.

System KAN‑therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny, na który składają się  
najnowocześniejsze, wzajemnie uzupełniające się rozwiązania techniczne w zakresie rurowych 
instalacji wodnych, grzewczych, a także technologicznych i gaśniczych. To doskonała realizacja  
wizji systemu uniwersalnego, na który złożyło się wieloletnie doświadczenie i pasja konstruktorów  
KAN, a także rygorystyczna kontrola jakości materiałów i produktów finalnych.
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System KAN‑therm Inox to kompletny, nowoczesny system instalacyjny, w skład  
którego wchodzą rury i kształtki wykonane z stali nierdzewnej. Zastosowana w Systemie 
KAN‑therm Inox technologia „press” pozwala na szybkie i pewne wykonywanie połączeń 
poprzez zaprasowywanie złącz przy pomocy ogólnodostępnych zaciskarek, eliminując 
proces skręcania lub spawania poszczególnych elementów. Pozwala to na bardzo  
szybki montaż instalacji nawet przy zastosowaniu rur i kształtek dużych średnic.

Ze względu na specyfikę materiałową oraz bardzo duży zakres średnic, system KAN‑therm Inox 
przeznaczony jest do budowy kompletnych, wewnętrznych instalacji grzewczych, chłodu oraz wody 
użytkowej w budownictwie jedno i wielorodzinnym, a także użyteczności publicznej.  
 
Wysoka odporność na proces korozji materiałowej oraz szeroki zakres ciśnień i temperatur  
roboczych umożliwia wykorzystanie systemu do budowy wszelkiego rodzaju instalacji sprężonego 
powietrza, solarnych, technologicznych i przemysłowych.

S p i s  t r e ś c i

System KAN‑therm Inox 
Zalety
Zastosowanie
Rury
Kształtki
Uszczelnienia typu O‑Ring
Narzędzia
Szybki i łatwy montaż
Certyfikaty / Realizacje
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SYSTEM KAN‑therm Inox

Zalety
 — materiał na długie lata  

Trwałość elementów wykonanych ze stali nierdzewnej jest nieporównywalnie wyższa w stosunku 
do innych materiałów stosowanych do produkcji systemów rurowych. Ich cechy użytkowe  
oraz wygląd nie zmieniają się przez dziesiątki lat.

 — najwyższa jakość i estetyka 
Stal nierdzewna jest materiałem wyjątkowo trwałym i praktycznym, a jednocześnie szlachetnym 
i eleganckim. Dzięki różnorodności gatunków oraz szerokiej palecie produktów jest ona w stanie 
spełnić najbardziej wyszukane wymagania stawiane materiałom budowlanym i wykończeniowym 
przez architektów oraz dekoratorów wnętrz na całym świecie.

 — ekologia  
Stal nierdzewna powszechnie wykorzystywana jest do produkcji urządzeń mających kontakt 
z wodą pitną, jest to materiał w pełni bezpieczny dla ludzi i środowiska. Stosując elementy  
wykonane ze stali nierdzewnej unikamy konieczności stosowania farb i innych zabezpieczeń  
antykorozyjnych, których użycie nie jest obojętne dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

 — wysoka odporność na korozję  
Stale nierdzewne są stopami żelaza zawierającymi co najmniej 11% chromu. Uzyskują one swoje 
właściwości antykorozyjne dzięki tworzeniu się powierzchniowej warstwy tlenków chromu.  
Warstwa ta jest niezwykle trwała i nawet w przypadku mechanicznego lub chemicznego  
uszkodzenia powierzchni stali, natychmiast odbudowuje się, dzięki czemu zachowane  
pozostają właściwości antykorozyjne materiału.

 — wytrzymałość i uniwersalność  
Dzięki stosowaniu wysokiej jakości uszczelnień w konstrukcji kształtek, system może pracować 
przy temperaturach już od ‑35°C aż do 230°C (w zależności od rodzaju uszczelnienia).  
Wykorzystanie specjalnej techniki montażu „Press” oraz stosowanie profesjonalnych narzędzi 
zaciskowych, umożliwia pracę systemu przy ciśnieniu do 16 bar. Dzięki odporności systemu 
na tak wysokie warunki pracy uzyskujemy bardzo dużą uniwersalność zastosowania, poczynając 
od niewielkich instalacji w budynkach jednorodzinnych kończąc na mocno rozbudowanych,  
specjalistycznych instalacjach przemysłowych.

 — „giga” hydraulika  
System KAN‑therm Inox to jeden z nielicznych systemów na rynku zawierający w swojej ofercie 
średnice „GIGA SIZE” 139,7 i 168,3 mm, umożliwiające uzyskanie bardzo dużych przepływów. 
Specjalna konstrukcja elementów sprawia iż w miejscu łączenia rury z kształtką wyeliminowane  
zostało zjawisko przewężenia przekroju, zabezpieczając tym samym instalację przed  
powstawaniem nadmiernych strat miejscowych.
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Zastosowanie

System przeznaczony jest do budowy nowych, kompletnych (piony zasilające i poziome  
przewody rozprowadzające), wewnętrznych instalacji grzewczych oraz ciepłej i zimnej  
wody użytkowej w budownictwie wielorodzinnym.

Z racji wysokiej jakości materiału zastosowanego do produkcji rur i kształtek (stal nierdzewna), 
System KAN‑therm Inox szczególnie zalecany jest do wykonywania instalacji w budownictwie  
o podwyższonym standardzie lub w przypadku inwestycji o podwyższonym rygorze czystości jak np.  
instalacje grzewcze lub wody użytkowej w szpitalach, laboratoriach, gabinetach zabiegowych itp. 

Niska wydłużalność termiczna rur oraz estetyczny wygląd gotowych elementów systemu  
sprawia iż doskonale sprawdzają się one w przypadku natynkowych instalacji grzewczych i wody  
użytkowej. System KAN‑therm Inox jest doskonałą alternatywą przy renowacji starych zabytkowych 
obiektów w których nie ma możliwości zalewania instalacji w przegrodach budowanych.

Po konsultacji z Działem Doradztwa Technicznego KAN istnieje możliwość wykorzystania systemu 
w niestandardowych instalacjach, takich jak np:

 — sprężone powietrze

 — instalacje solarne

 — instalacje przemysłowe

 — instalacje technologiczne

 — instalacje hydrantowe

 — instalacje pary wodnej



SYSTEM KAN‑therm Inox

Rury
S z l a c h e t n y  m a t e r i a ł

W ofercie Systemu KAN‑therm Inox dostępne są rury ze szwem,  
wykonane z cienkościennej stali nierdzewnej:

 — Stal odporna na korozję, chromowo niklowo molibdenowa X2CrNiMo17 12 2, nr 1.4404  
wg DIN EN 10088, wykonana zgodnie z EN 10312, wg AISI 316L.

 — Stal odporna na korozję, chromowo ‑ molibdenowo‑tytanowa X2CrMoTi18‑2 nr 1.4521  
wg DIN EN 10088, wykonana zgodnie z EN 10312, wg AISI 444.

Zakres średnic rur: 

 — rury ze stali nierdzewnej 1.4404: 12 – 168,3 mm (grubość ściany rur: od 1,0 mm do 2,0 mm)

 — rury ze stali nierdzewnej 1.4521: 15 ‑ 108 mm (grubość ściany rur: od 1,0 mm do 2,0 mm) 
 
Rury posiadają niski współczynnik wydłużalności termicznej przez co łatwiejsza  
jest kompensacja całej instalacji.

Rodzaj materiału Współczynnik  
wydłużalności liniowej

Wydłużenie przy wzroście 
temp. o 60 °C odcinka 4m

Przewodność cieplna

[mm/m × K)] [mm] [W/(m2 × K)]

Inox 0, 0160 3,84 15

G I G A  S i z e  –  „ G I G A”  m o ż l i w o ś c i 

Dostępność średnic GIGA SIZE 139 i 168 mm pozwala na wykorzystywanie elementów  
systemu do budowy instalacji rurowych wymagających bardzo dużych przepływów,  
występujących w budownictwie wielkokubaturowym.
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Kształtki
W y s o k a  j a k o ś ć  i   e s t e t y k a

Kształtki Systemu KAN‑therm Inox wykonane są ze stali odpornej na korozję (stal nierdzewna), 
chromo‑niklowo‑molibdenowej X2CrNiMo17‑12‑2, nr 1.4404 wg DIN‑EN 10088 wykonanej  
zgodnie z DIN‑EN 10312 wg AISI 316L.

Kształtki Systemu KAN‑therm Inox występują w zakresie średnic 15–168,3 mm.

Zastosowana w Systemie KAN‑therm Inox technologia „press” pozwala na szybkie i pewne  
wykonywanie połączeń poprzez zaprasowywanie złącz przy pomocy ogólnodostępnych  
zaciskarek, eliminując proces gwintowania lub spawania poszczególnych elementów. Pozwala 
to na bardzo szybki montaż instalacji nawet przy zastosowaniu rur i kształtek dużych średnic.  
Dzięki takiej technologii łączenia elementów systemu uzyskujemy najwyższą jakość i pewność 
połączenia oraz wysoką estetykę całej instalacji.

Łączenie elementów w technologii “Press” pozwala na uzyskanie połączeń o zminimalizowanym 
przewężeniu przekroju rury, co znacznie zmniejsza straty ciśnienia w całej instalacji i stwarza  
wyśmienite warunki hydrauliczne.

Szczelność i niezawodność połączeń w Systemie KAN‑therm Inox zapewniają specjalne  
uszczelnienia O‑ringowe i czteropunktowy system zacisku typu “M“.

1. Złącze przed zaprasowaniem.

2. Złącze po zaprasowaniu.

3. Czteropunktowy zacisk  
w Systemie KAN-therm Inox.

1

3

2



SYSTEM KAN‑therm Inox

Uszczelnienia typu O‑Ring
W y t r z y m a ł o ś ć  i   u n i w e r s a l n o ś ć

Kształtki Systemu KAN‑therm Inox wyposażone są standardowo w specjalne uszczelnienia o‑ringowe. 
W zależności od wymaganego parametru pracy systemu oraz rodzaju transportowanego medium, 
kształtki mogą być wposażone w trzy typy o‑ringów: EPDM (montowany fabrycznie), FPM/Viton  
(zielony – wymiana we własnym zakresie) oraz FPM/Viton (szary – wymiana we własnym zakresie).

Nazwa O‑Ringu Własności i parametry pracy Zastosowanie

EPDM (kauczuk etylenowo‑propylenowy) zakres średnic: 12‑108 mm 
kolor: czarny 
max. ciśnienie pracy: 16 bar 
temperatura pracy: ‑35 °C do 135 °C 
krótkotrwale: 150 °C 
 
zakres średnic: 139‑168,3 mm 
max. ciśnienie pracy: 16 bar 
temperatura pracy: ‑20 °C do 110 °C

woda pitna 
woda gorąca 
woda uzdatniona (zmiękczona,  
odwapniona, destylowana, z glikolem) 
sprężone powietrze (suche)

FPM/Viton (kauczuk fluorowy)
 
zakres średnic: 12‑168,3 mm  
kolor: zielony 
max. ciśnienie pracy: 16 bar 
temperatura pracy: ‑30 °C do 200 °C 
krótkotrwale: 230 °C

instalacje solarne (glikol) 
sprężone powietrze 
olej opałowy 
tłuszcze pochodzenia roślinnego 
paliwa silnikowe

Uwaga! Nie stosować w instalacjach wody 
pitnej i wody gorącej.

FPM/Viton (kauczuk fluorowy)
 
zakres średnic: 15‑54 mm  
kolor: szary 
max. ciśnienie pracy: 9 bar 
temperatura pracy: ‑20 °C do 175 °C 
krótkotrwale: 190 °C

instalacje pary wodnej 

Wszystkie kształtki Systemu KAN‑therm Inox posiadają funkcję LBP (sygnalizacji niezaprasowanych 
połączeń LBP – Leak Before Press „niezaprasowany = nieszczelny”). Połączenia niezaprasowane 
są nieszczelne i z tego względu łatwe do zlokalizowania.

W zakresie średnic 15–54 mm włącznie, funkcja LBP realizowana jest za pomocą specjalnej  
konstrukcji O‑ringów. Dzięki specjalnym rowkom O‑ringi LBP zapewniają optymalną kontrolę  
połączeń podczas próby ciśnieniowej. 

W zakresie średnic 76,1 ‑ 108 mm funkcja LBP realizowana jest poprzez specjalną konstrukcję 
króćca kształtki tj. minimalne zwiększenie średnicy wewnętrznej kształtki w stosunku do średnicy 
zewnętrznej rury.

1. Działanie O-ringów z funkcją
sygnalizacji niezaprasowanych  

połączeń (LBP).

2. O-ringi z funkcją sygnalizacji  
niezaprasowanych

połączeń (LBP).

1 2
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Narzędzia
P r o f e s j o n a l i z m  i   b e z p i e c z e ń s t w o

System KAN‑therm Inox to nie tylko rury i kształtki ale także cała grupa profesjonalnych,  
nowoczesnych narzędzi, umożliwiających pewne i bezpieczne wykonanie połączenia elementów.

W ofercie dostępne są narzędzia elektryczne sieciowe lub akumulatorowe renomowanych firm 
których dobór uzależniony jest od wielkości montowanej średnicy.

 — Narzędzia NOVOPRESS:

 — Narzędzia KLAUKE:

 — Narzędzia REMS:

1. Zaciskarka Aku Press.

2. Zaciskarka Power Press SE.

3. Szczęka M12-54 mm.

13. Zaciskarka ACO 401.

14. Szczęka HP 76,1 – 168.3.

4. Zaciskarka UAP 100.

5. Szczęka KSP3 76-108 mm.

4 5

1 32
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6. Zaciskarka ACO 102.

7. Zaciskarka ACO 203XL.

8. Zaciskarka ECO 301.

9. Szczęka M15-28 mm.

10. Szczęka HP 35 Snap On.

11. Szczęka HP 42, HP 54 Snap On.

12. Adapter ZB 303.
 



SYSTEM KAN‑therm Inox

Szybki i łatwy montaż
Łączenie elementów Systemu KAN‑therm Inox wykorzystuje prostą, szybką a przede wszystkim 
bezpieczną (brak pracy z otwartym ogniem) technikę „Press” polegającą na zaprasowaniu  
kształtki na rurze za pomocą specjalnych zaciskarek.

Wszystkie narzędzia przeznaczone do montażu Systemu KAN‑therm Inox są łatwe w obsłudze 
i nie wymagają posiadania specjalnych uprawnień.

 — Narzędzia do wstępnej obróbki rur (cięcie i gratowanie):

1. Cięcie rur za pomocą 
specjalnych obcinaków  

krążkowych – cięcie musi być  
prostopadłe do osi rury.

a – dla średnic do 54 mm włącznie 
b – dla średnic powyżej 54 mm

2. Gratowanie zewnętrznej 
i wewnętrznej powierzchni 

uciętej końcówki rury za pomocą 
specjalnych gratowników 

lub pilników do stali.
a – dla średnic do 54 mm włącznie 

b – dla średnic powyżej 54 mm

 
3. Zaznaczenie wymaganej  

głębokości wsunięcia rury  
w kształtkę – niezbędne dla  

uzyskania właściwej  
wytrzymałości połączenia.

4. Kontrola obecności i stanu 
o-ringu w kształtce.

5. Wsunięcie rury w kształtkę na  
wymaganą głębokość.

6. Założenie szczęki prasującej  
na kształtkę i wykonanie 

zaprasowania.
a – dla średnic do 54 mm włącznie 

b – dla średnic powyżej 54 mm

1 1
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Certyfikaty
Wysoka jakość elementów Systemu KAN‑therm Inox potwierdzona została przez polskie  
oraz zachodnie instytuty certyfikujące:

Realizacje
Doskonałym potwierdzeniem wysokiej jakości produktów są przede wszystkim realizacje  
wykonane w Systemie KAN‑therm Inox, zarówno w Polsce jak i za granicą:

6. Budynki mieszkalne,  
Aleja Gazety Prawdy - Mińsk, Białoruś.

7. Teatr Bolszoj - Moskwa, Rosja.

4. Jagiellonskie Centrum Innowacji  
- Kraków, Polska.

5. Hotel Hilton - Warszawa, Polska. 

1. PGE Narodowy - Warszawa, Polska.

2. Zamek Królewski - Warszawa, Polska.

3. DoubleTree by Hilton Krakow
Hotel & Convention - Kraków, Polska. 

8. Budynek firmy Axel Springer  
- Berlin, Niemcy.

 9. Nowoczesny kompleks Szpitalny  
- Glasgow, Szkocja.
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KAN Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51, 16‑001 Białystok‑Kleosin
tel. +48 85 74 99 200, fax +48 85 74 99 201
e‑mail: kan@kan‑therm.com 

www.kan‑therm.com

Push Platinum

Push

Press LBP

Steel

Inox

PP

Sprinkler

Ogrzewanie płaszczyznowe  
i automatyka  

Football 
instalacje stadionowe

Szafki i rozdzielacze

SYSTEM KAN‑therm
Optymalny, kompletny multisystem instalacyjny, na który składają się najnowocześniejsze, 
wzajemnie uzupełniające się rozwiązania w zakresie rurowych instalacji wodnych,  
grzewczych, a także technologicznych i gaśniczych. 

To doskonała realizacja wizji systemu uniwersalnego, na który składają się wieloletnie doświadczenie 
i pasja konstruktorów KAN, rygorystyczna kontrola jakości surowców i produktów finalnych i wreszcie  
skuteczne rozeznanie potrzeb rynku instalacji, zgodnych z wymogami budownictwa zrównoważonego.


