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SYSTEM KAN-therm Push Platinum

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 Push Platinum to kompletny, tworzywowy system instalacyjny 
przeznaczony do budowy wewnętrznych instalacji grzewczych lub wody użytkowej, 
wykorzystujący pewną, bezpieczną i szybką technikę montażu, polegającą  
na nasuwaniu tworzywowego pierścienia na korpus kształtki. Jego główną zaletą  
jest odporny na błędy montażowe, bezoringowy system połączeń. 

System KAN‑therm Push Platinum doskonale sprawdza się w przypadku budowy nowych  
jak i remontów istniejących, wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania  
i chłodzenia płaszczyznowego (podłogowe, ścienne) oraz instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej. 

Z uwagi na jego charakterystykę materiałową i zakres średnic system doskonale sprawdza się  
w przypadku instalacji rurowych w budownictwie jednorodzinnym. Z powodzeniem może być  
także wykorzystywany w budownictwie wielorodzinnym oraz użyteczności publicznej. 

S p i s  t r e ś c i

System KAN‑therm Push Platinum
Zalety
Zastosowanie
Rury
Kształtki
Nowy, tworzywowy pierścień PVDF 
Narzędzia
Funkcja “Na raz”
Montaż
Trwałość
Informacje dodatkowe
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SYSTEM KAN-therm Push Platinum

Zalety
pewność i bezpieczeństwo 
Jedyny na rynku system instalacyjny z gwarancją materiałową do 15 lat  
na wszystkie elementy systemu: rura, kształtka, pierścień nasuwany.

niezawodność  
Niezawodność zapewniona dzięki unikalnemu rozwiązaniu KAN‑therm Push & SealTM, 
samouszczelniającemu się połączeniu, bez dodatkowych oringów w konstrukcji kształtki.

trwałość 
Potwierdzona testem KAN‑therm T50TM symulacja 50‑letniego okresu eksploatacji instalacji  
w nowoczesnym, międzynarodowym laboratorium certyfikującym KAN. 

wygoda montażu 
Dzięki wielowarstwowej konstrukcji rur Platinum, wykorzystującej aluminiową wkładkę,  
możliwe jest dowolne profilowanie tras rurociągów. Rura pozbawiona jest funkcji  
„pamięci kształtu” co umożliwia nadanie jej żądanego kształtu.

uniwersalność i kompatybilność 
Wytrzymałość elementów systemu na wysoką temperaturę i ciśnienie daje możliwość stosowania 
w każdym rodzaju instalacji. Kształtki mogą być łączone z rurami wielowarstwowymi Platinum  
(z zewnętrznym aluminium) oraz z rurami jednorodnymi PE‑Xc i PE‑RT z osłoną antydyfuzyjną.

minimalizacja strat ciśnienia  
Dzięki kielichowaniu uciętej końcówki rury minimalizowane jest zjawisko przewężenia średnicy,  
co skutkuje mniejszymi stratami ciśnienia w miejscu połączenia rury z kształtką, zapewniając  
optymalne przepływy medium w całej instalacji.

zdrowie i ekologia  
Materiały, z których produkowane są elementy systemu wykazują obojętność fizjologiczną  
i mikrobiologiczną w instalacjach wody pitnej, są przyjazne dla środowiska i zdrowia  
– potwierdzone atestem PZH.

odporność na błędy montażowe  
Uniwersalna konstrukcja tworzywowych pierścieni nasuwanych, brak dodatkowych uszczelnień  
w konstrukcji kształtek oraz prosta technika montażu i stosowanie profesjonalnych i łatwych  
w obsłudze narzędzi, ograniczają do minimum możliwość popełnienia błędu montażowego.

montaż podtynkowy  
Możliwość wykonywania i zalewania połączeń w podłogach i ścianach (pod tynkiem).

najnowsze technologie w produkcji   
W procesie produkcji wykorzystywane są najnowsze, najskuteczniejsze, a przede wszystkim  
najbezpieczniejsze metody podnoszenia wytrzymałości rur Platinum poprzez ich sieciowanie 
metodą fizyczną „c”. Oznacza to bombardowanie rur strumieniem elektronów – bez stosowania 
dodatkowej chemii.
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Zastosowanie

System przeznaczony jest do budowy wewnętrznych instalacji grzewczych, chłodzących  
oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej w budownictwie jednorodzinnym (piony zasilające  
i poziome przewody rozprowadzające), wielorodzinnym (poziome przewody rozprowadzające),  
a także użyteczności publicznej (poziome przewody rozprowadzające).

Rury Platinum z powodzeniem mogą być wykorzystywane do budowy wewnętrznych  
oraz zewnętrznych systemów ogrzewania lub chłodzenia powierzchniowego takich jak np.  
lodowiska, podjazdy pod garaże, ciągi komunikacyjne, tarasy, schody itp.

Z uwagi na wydłużony do 15 lat okres gwarancji, System KAN‑therm Push Platinum zalecany jest 
do budowy instalacji rurowych w budownictwie o podwyższonym standardzie.

Zgodnie z normą PN‑EN ISO 21003‑2 rury wielowarstwowe Platinum  
mogą pracować przy parametrach:

instalacje grzewcze: 

Trob / Tmax = 80oC / 90oC, Prob = 10 bar

instalacje wody użytkowej: 

Trob / Tmax = 60oC / 80oC, Prob = 10 bar

System KAN‑therm Push Platinum, z uwagi na swoje właściwości, może być także  
wykorzystywany do budowy szeregu niestandardowych instalacji rurowych takich  
jak na przykład instalacja sprężonego powietrza. 

Warunkiem dopuszczenia Systemu KAN‑therm Push Platinum do niestandardowych  
zastosowań jest uzyskanie pozytywnej opinii Działu Doradztwa Technicznego KAN.



SYSTEM KAN-therm Push Platinum

Rury
W y g o d a  m o n t a ż u

Rury tworzywowe PE‑Xc/Al/PE‑HD Platinum produkowane są jako rury wielowarstwowe,  
gdzie rura bazowa wykonana jest z polietylenu sieciowanego strumieniem elektronów ‑ PE‑Xc. 
Laserowo spawana, zewnętrzna warstwa aluminium zapobiega dyfuzji tlenu, a jednocześnie  
znacznie zmniejsza wydłużalność termiczną rury. 

Zewnętrzna powłoka z polietylenu o wysokiej gęstości PE‑HD zabezpiecza warstwę aluminium 
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury PE‑Xc/Al/PE‑HD Platinum dostępne są w zakresie średnic 14‑32 mm i dostarczane są  
w zwojach po 25, 50 lub 200 mb. Wymiary rur Platinum są dostosowane do standardowych 
kształtek Systemu KAN‑therm Push.

2. Dzięki swojej wielowarstwowej  
konstrukcji (PE-Xc/Al/PE-HD)  

rury Platinum zachowują zadany kształt,  
są łatwiejsze w montażu i idealnie  

nadają się do wykonywania  
trwałych łuków.

3. Promień gięcia rur Platinum R= 5Dz, 
przy użyciu sprężyny do gięcia rur  

wielowarstwowych R= 3Dz.

4. Zwój rury Systemu  
KAN-therm Push Platinum.

2 3 4

Średnica
nominalna

WYMIARY RUR PLATINUM

Średnica
zewnętrzna rury

Grubość
ścianki

Wymiary
kształtek

Średnica
wewnętrzna

DN [mm] [mm] [mm] [mm]

14

18

25

32

14

18

25

32

2,25

2,5

3,7

4,7

14x2

18x2,5

25x3,5

32x4,4

9,5

13,0

17,6

22,6

1. Konstrukcja rury 
PE-Xc/Al/PE-HD Platinum.

1

Warstwa wiążąca
Trwałe połączenie 
warstw rury

Aluminium
Spawane doczołowo 
techniką laserową

Polietylen PE-HD
Dodatkowe zabezpieczenie 
przed czynnikami zewnętrznymi

Polietylen PE-Xc
Najlepszy materiał 
w swojej klasie
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Kształtki
N i e z a w o d n o ś ć

W Systemie KAN‑therm Push Platinum, do wykonania połączenia w zakresie średnic 14‑32 mm, 
wykorzystywane są standardowe kształtki PPSU i mosiężne oraz nasuwane tworzywowe pierścienie 
Systemu KAN‑therm Push, które uszczelniają połączenie.

Niezawodność pojedynczego połączenia, jak i całego systemu rurowego, uzyskujemy dzięki 
unikalnemu rozwiązaniu KAN‑therm Push & Seal™: samouszczelniającemu się połączeniu  
bez o‑ringu.

Po nałożeniu rury na złączkę i nasunięciu pierścienia następuje uszczelnienie  
‑ system jest gotowy do wykonania próby szczelności.

KAN-therm Push & SealTM 

Samouszczelniające się 
połączenie bez o‑ringu



SYSTEM KAN-therm Push Platinum

Symetryczna konstrukcja 
to łatwy i bezpieczny montaż oraz  
brak konieczności pozycjonowania 
pierścienia na rurze.

Konstrukcja i materiał  
przetestowane w trudnych 
warunkach eksploatacyjnych.
PVDF to 100% odporności  
na korozję. 

Mała waga pierścienia  
to łatwy transport, a tym  
samym wygodniejszy  
montaż oraz gwarancja  
bezpiecznego połączenia  
potwierdzona laboratoryjnym 
testem KAN‑therm T50.*
*Test symulujący 50‑letni okres eksploatacji

Uniwersalne 
zastosowanie
do montażu rur  
Platinum oraz  
rur PE‑Xc i PE‑RT.

Unikalny stoper 
zabezpiecza pierścień  
przed zsuwaniem się  
z rury w czasie jej 
rozpierania.

Nowy, tworzywowy pierścień PVDF
I n n o w a c y j n o ś ć

!

System w 100% tworzywowy dzięki połączeniu nowego tworzywowego pierścienia z kształtkami PPSU.  
Nowe możliwości dla wymogów zastosowania rozwiązań wyłącznie tworzywowych. 

Pamiętaj: W nowym systemie KAN-therm Push Platinum  
stosuj wyłącznie pierścienie tworzywowe !
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Nowa generacja rur i złączek
I n n o w a c y j n o ś ć

System w 100% tworzywowy dzięki połączeniu nowego tworzywowego pierścienia z kształtkami PPSU.  
Nowe możliwości dla wymogów zastosowania rozwiązań wyłącznie tworzywowych. 

Pamiętaj: W nowym systemie KAN-therm Push Platinum  
stosuj wyłącznie pierścienie tworzywowe !

W Systemie KAN‑therm Push Platinum, do uszczelnienia połączenia rury z kształtką wykorzystywane są 
tworzywowe pierścienie PVDF, o zakresie średnic 14‑32 mm. Pierścienie te można wykorzystać również 
do połączeń z rurami jednorodnymi PE‑Xc i PE‑RT Systemu KAN‑therm Push. Pierścienie tworzywowe są 
symetryczne i nie wymagają pozycjonowania na rurze.

Nowa kontrukcja rury PE‑Xc/AI/PE‑HD Platinum 18x2,5 to znacznie lepsza hydraulika i możliwość 
dostarczenia większej mocy grzewczej.

Bezoringowa konstrukcja kształtek  
Połączenie bez przewężeń przekroju  
Bezawaryjny w eksploatacji  
Prosty i szybki w montażu  
15-letnia gwarancja producenta



SYSTEM KAN-therm Push Platinum

Narzędzia
P r o f e s j o n a l i z m

System KAN‑therm Push Platinum to także pełna gama nowoczesnych,  
profesjonalnych narzędzi do wykonywania połączeń.

W ofercie dostępne są narzędzia w formie gotowych kompletów lub jako pojedyncze elementy:

Komplety elektrycznych narzędzi akumulatorowych uznanej  
europejskiej marki Novopress.

Komplety nożnych narzędzi hydraulicznych marki KAN-therm.

Komplety ręcznych narzędzi łańcuchowych marki KAN-therm. 
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Rozpierak ręczny lub akumulatorowy oraz głowice rozpierające  
do rur PE-Xc/Al/PE-HD Platinum.

Wkłady do prasek, do kształtek tworzywowych PPSU i mosiężnych.

Praski elektryczne akumulatorowe, nożne hydrauliczne  
oraz ręczne łańcuchowe jako pojedyncze elementy.

Wkładki wyposażone są w funkcję identyfikacji średnicy za pomocą kolorowych kropek.  
Profesjonalne, ergonomiczne, łatwe w obsłudze i bezawaryjne narzędzia, dostępne w ofercie  
Systemu KAN‑therm Push Platinum, to gwarancja szczelnych i trwałych połączeń.



SYSTEM KAN-therm Push Platinum

1

2

3

Szybciej, wygodniej, bezpieczniej
Fu n k c j a  „ N A  R A Z ”

Nowy rozpierak KAN‑therm Push Platinum umożliwia wykonanie rozparcia rury w jednym kroku.  
Obecnie jest to jedyne na rynku narzędzie do rozpierania „NA RAZ” rur PE‑Xc/AI/PE‑HD Platinum.  
To istotne udogodnienie możliwe jest również dzięki udoskonalonej konstrukcji głowicy rozpierającej.

Szybka identyfikacja średnic

Wszystkie głowice „NA RAZ” dla łatwej identyfikacji średnic oznaczone są kolorowymi paskami  
i dostarczane w komplecie w praktycznym pudełku. Identyfikację średnic kolorami zastosowano 
również w przypadku wkładek do prasek. Taki sposób identyfikacji średnic z pewnością usprawni 
pracę instalatorom, sprzedawcom czy obsłudze wypożyczalni narzędzi.

1. Innowacyjna, 8-segmentowa  
konstrukcja głowicy gwarantuje  
bezpieczny montaż bez ryzyka  

uszkodzenia rury podczas  
rozpierania „NA RAZ”. 

5. Głowice rozpierające oraz wkłady  
do prasek (czarne i niklowane)  

oznaczone są kolorami opisującymi 
konkretną średnicę rury.

6. Specjalny system prowadnic  
w głowicy rozpierającej ø 32 mm,  

zabezpiecza konstrukcję przed  
zniszczeniem na skutek  

działania dużych sił.

1. Głowica Push Platinum 14x2.
2. Głowica Push Platinum 18x2,5.
3. .Głowica Push Platinum 25x3,5.
4. Głowica Push Platinum 32x4,4.

2. Nowa konstrukcja głowic  
rozpierających umożliwia szybki  

i bezpieczny montaż dzięki możliwości 
wykonywania procesu rozpierania  

końcówki rury w jednym cyklu  
tzw. „rozpieranie NA RAZ”.

4. Specjalne tworzywowe opakowanie 
chroni głowice przed działaniem  

szkodliwych warunków  
panujących na budowie.

3. Nowa technologia obróbki cieplnej  
metalu znacznie wydłuża ich  

okres eksploatacji.

4

5

6

PLATINUM 14x2

PLATINUM 18x2,5

PLATINUM 25x3,5

PLATINUM 32x4,4

NOWOŚĆ! 
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1. Rurę wielowarstwową
PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

o wymaganej długości uciąć
za pomocą nożyc. Cięcie powinno  

być prostopadłedo osi rury. 

2. Nałożyć pierścień na rurę. Należy 
dobrać pierścień do średnicy rury.

Pierścienie tworzywowe są
symetryczne i nie wymagają

pozycjonowania na rurze.

3. Rozparcie rury wykonać przy
użyciu rozpieraka ręcznego lub

akumulatorowego.

4. Wsunąć złączkę w rurę
do ostatniego zgrubienia

na kształtce. 

5. Pierścień nasunąć przy użyciu
praski ręcznej, hydraulicznej

z napędem nożnym lub
akumulatorowej. Kształtki

mogą być chwytane wyłącznie
za kołnierze. Nie wolno nasuwać
jednocześnie dwóch pierścieni.

6. Podczas nasuwania pierścienia
na kształtkę, należy obserwować
proces montażu - po dosunięciu
pierścienia do kołnierza kształtki

należy przerwać proces
nasuwania. Połączenie jest

gotowe do próby ciśnieniowej.

1

4

2

5

3

6

Szybki, łatwy i bezpieczny montaż
Łączenie elementów systemu KAN‑therm Push Platinum wykorzystuje prostą, szybką, a przede 
wszystkim bezpieczną (brak pracy z otwartym ogniem) technikę nasuwanego pierścienia (Push).

Bezoringowe i szczelne połączenia uzyskuje się poprzez nasunięcie tworzywowego pierścienia 
na złączkę i rurę za pomocą praski ręcznej, hydraulicznej lub akumulatorowej. Połączenia nie 
wymagają dodatkowych uszczelnień typu taśma teflonowa, pakuły.

Do montażu kształtek wykonanych z tworzywa sztucznego PPSU należy bezwzględnie używać,  
od strony kształtki, wkładek czarnych oznakowanych literą T (14, 18 lub 25), a od strony pierścienia 
wkładek prostych niklowanych. Kształtka tworzywowa powinna być podparta za kołnierz bezpośrednio 
przyległy do króćca, na który nasuwany jest pierścień.

W przypadku montażu kształtki PPSU o średnicy Ø32 mm należy używać, od strony kształtki, 
wkładu prostego niklowanego Ø25 mm, a od strony pierścienia nieuzbrojonych szczęk praski.

Montaż elementów mosiężnych odbywa się przy użyciu wkładek prostych niklowanych.

Dla złącz gwintowanych Ø32 mm używać samych szczęk, bez wkładek.

W przypadku montażu pozostałych elementów mosiężnych np. złączek z gwintami, podejść 
do baterii (z wyjątkiem podejść kątowych) oraz elementów przyłącznych do grzejników należy 
również stosować wkładki niklowane proste.

W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość łączenia Systemu KAN‑therm Push  
Platinum przy temperaturach poniżej 0ºC pod rygorem zachowania szczegółowych warunków 
opisanych w Poradniku Projektanta i Wykonawcy Systemu KAN‑therm.

!

!

UWAGA! Do cięcia używać jedynie ostrych, nie wyszczerbionych ostrzy tnących.

UWAGA! Do rozpierania rury należy stosować jedynie głowice rozpierające Push Platinum.
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Trwałość
Wszystkie elementy systemu podlegają stałej kontroli jakości i trwałości  
na każdym etapie ich produkcji.

Gotowe elementy, przed przekazaniem ich do magazynu, poddawane są końcowym,  
rygorystycznym testom w laboratorium KAN.

Laboratorium KAN dzięki stosowaniu najnowszych osiągnięć techniki w zakresie testów  
systemów rurowych, uzyskało akredytację zachodnich jednostek certyfikujących.  
Wszystkie elementy systemu produkowane są zgodnie z normą PN‑EN ISO 21003, 22391,  
15875 oraz posiadają aprobaty i atesty krajowych oraz zagranicznych jednostek certyfikujących.

Wysoka jakość i trwałość Systemu KAN‑therm Push Platinum sprawdzona i potwierdzona została 
testem KAN‑therm T50TM: symulacja 50 lat eksploatacji w międzynarodowym  
laboratorium certyfikującym KAN.

Wszystkie elementy systemu produkowane są zgodnie z normą:

kształtki Push PPSU: PN-EN ISO 15875 oraz PN-EN ISO 22391

kształtki Push mosiężne: PN-EN 1254

rury PE-Xc/Al/PE-HD Platinum: PN-EN ISO 21003
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Pewność i bezpieczeństwo
Potwierdzeniem wysokiej jakości i trwałości elementów Systemu KAN‑therm Push Platinum  
jest gwarancja materiałowa na okres do 15 lat. 

System KAN‑therm Push Platinum to przede wszystkim pewność poprawnie wykonanych 
połączeń oraz bezpieczeństwo i gwarancja długoletniej, bezawaryjnej eksploatacji instalacji.

Innowacje w technice instalacyjnej
Pewność i bezpieczeństwo, niezawodność, trwałość, uniwersalność oraz wygoda montażu to 
zalety Systemu KAN‑therm Push Platinum, które zostały docenione przez kapitułę IX Kongresu 
Instalexpo czego dowodem jest przyznanie statuetki Złotego Instalatora ‑ prestiżowej nagrody 
przyznawanej dla wyróżnionych produktów do techniki sanitarnej. 

21 31. Teraz Polska 2016 
 Nagroda Fundacji Polskiego  

Godła Promocyjnego. 

2. Statuetka „Złotego Instalatora 2011”  
przyznana przez czasopismo  

„Instalator Polski” oraz Polską Korporację 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej,  

Gazowej i Klimatyzacji.

3. Złote Godło  
Quality International 2015, 2014, 2013  

w kategorii QI Product. 
za SYSTEM KAN-therm  

– produkt najwyższej jakości.

2. Bursa Szkolna - Augustów, Polska.

3. Monaster Zwiastowania 
Przenajświętszej Bogurodzicy  

i św. Jana Teologa - Supraśl, Polska. 

1. Lądowisko dla helikopterów  
nad dachem Szpitala MSW 

 - Olsztyn, Polska.

2

1

3

1



Push Platinum

Push

Press LBP

Steel

Inox

PP

Sprinkler

Ogrzewanie płaszczyznowe  
i automatyka  

Football 
Instalacje stadionowe

Szafki i rozdzielacze

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

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.


