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SYSTEM KAN‑therm Push

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.



3
ISO 9001

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

System KAN‑therm Push 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
Zalety
Zastosowanie
Rury
Kształtki
Pierścień PVDF
Trwałość
Narzędzia
Montaż
Gwarancja najwyższej jakości
Realizacje
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SYSTEM KAN‑therm Push

Zalety
S y s t e m  K A N ‑ t h e r m  P u s h  t o :

Ponad 25 lat doświadczenia – rury i kształtki Systemu KAN‑therm Push stosowane są na rynku 
polskim oraz rynkach wschodnich już od lat dziewięćdziesiątych. Jest to jeden z pierwszych 
na rynku, nowoczesny system rurowy oparty o rury tworzywowe PE‑Xc i PE‑RT oraz nowoczesną 
technikę montażu (Push – nasuwanie pierścienia). Solidna konstrukcja, bezawaryjność,  
łatwy i szybki montaż to cechy które do dziś skupiają sobie całą rzeszę zwolenników. 

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

Trwałość – sprawdzona i potwierdzona testem KAN‑therm T50TM, symulacji 50 letniego okresu 
eksploatacji instalacji w nowoczesnym, międzynarodowym laboratorium certyfikującym 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 oraz posiadają aprobaty i atesty krajowych 
oraz zagranicznych jednostek certyfikujących.

Uniwersalność – wytrzymałość elementów systemu na wysoką temperaturę i ciśnienie daje 
możliwość stosowania w każdym rodzaju instalacji.

Kompatybilność – kształtki mogą być łączone z rurami jednorodnymi PE‑Xc i PE‑RT z osłoną 
antydyfuzyjną oraz rurami wielowarstwowymi Platinum (z zewnętrznym aluminium).

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, materiały są przyjazne  
dla środowiska i zdrowia ludzkiego – potwierdzone atestem PZH.

Odporność na błędy montażowe – uniwersalna konstrukcja 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 (chowania) 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 polietylenowych poprzez ich sieciowanie metodą fizyczną „c” to znaczy bombardowanie 
strumieniem elektronów tzw. „wzmacnianie rur” – bez stosowania dodatkowej chemii. 

 Sposoby podłączenia grzejników VK 
ze ściany lub z podłogi, za pomocą 

elementów Systemu KAN-therm Push.
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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 PE‑Xc i PE‑RT 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.

Ze względu na bezawaryjność systemu, odporną na błędy technikę montażu, a przede wszystkim 
brak zjawiska pamięci kształtu dla rur polietylenowych (zminimalizowane zjawisko wystąpienia 
przewężenia lub zaślepienia rury pod wpływem obciążenia mechanicznego), system szczególnie 
zalecany jest w sytuacjach gdzie będzie narażony na wystąpienie uszkodzeń spowodowanych 
działaniem osób postronnych – np. deptanie rozłożonych na podłodze rur przez inne osoby 
pracujące na budowie. 

Rury PE‑RT zgodnie z normą PN‑EN ISO 22391 oraz rury PE‑Xc zgodnie z normą PN‑EN ISO 
15875 mogą pracować przy parametrach:

Instalacje grzewcze: Trob/Tmax = 80°C/90°C, Prob = do 10 bar 

Instalacje wody użytkowej: Trob/Tmax = 60°C/80°C, Prob = do 10 bar 

System KAN‑therm Push, 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 do niestandardowych 
zastosowań jest uzyskanie pozytywnej opinii Działu Doradztwa Technicznego KAN. 



SYSTEM KAN‑therm Push

Rury
B e z p i e c z e ń s t w o ,  j a k o ś ć ,  h i g i e n a

Z uwagi na aspekty ekonomiczno‑techniczne oraz możliwość zoptymalizowania zakresu zastosowań, 
System KAN‑therm Push oferuje dwie konfiguracje materiałowe rur polietylenowych:

Rury PE‑Xc ‑ Rury tworzywowe PE‑Xc produkowane są z polietylenu który w końcowym etapie produkcji 
rury poddawany jest procesowi tzw. wzmacniania (sieciowania). Proces ten wykorzystuje najbezpieczniejszą 
pod kątem higienicznym (brak dodatkowej chemii w procesie produkcji) oraz najbardziej efektywną 
metodę sieciowania typu „c”. Polega ona na poddaniu wcześniej wytworzonej rury „bombardowaniu” 
strumieniem elektronów na skutek czego następuje zmiana struktury cząsteczkowej polietylenu a 
tym samym podwyższenie okresu eksploatacyjnego gotowego wyrobu.Warto zwrócić uwagę, że 
w przypadku metody „c” wymagany stopień usieciowania jest najniższy, co oznacza, że przy tym 
samym stopniu usieciowania rury wytwarzane tą metodą posiadają wyższą odporność na ciśnienia  
i temperaturę (na proces starzenia) niż rury sieciowane metodami chemicznymi „a” lub „b”.

Oznaczenie rur Nazwa metody sieciowania Wymagany stopień usieciowania 
wg DIN 16892, pr EN 12318

PE‑Xc Polietylen o wysokiej gęstości sieciowany wiązką elektronów. 60%

PE‑Xa Polietylen o wysokiej gęstości sieciowany peroxidem. 70%

PE‑Xb Polietylen o wysokiej gęstości sieciowany silanem 65%

Sieciowanie rur metodą fizyczną, bez udziału dodatkowych substancji chemicznych ma istotne 
znaczenie, szczególnie przy stosowaniu rur PE‑Xc w instalacjach wody użytkowej, gdzie wymagana 
jest wysoka higieniczność produktu.

Rury PE‑RT ‑ Rury PE‑RT typ II Systemu KAN‑therm Push wytwarzane są z kopolimeru octanowego 
polietylenu o podwyższonej odporności termicznej, odpornego na wysokie temperatury 
i o doskonałych właściwościach mechanicznych.

Rury PE‑Xc i PE‑RT Systemu KAN‑therm Push dostępne są w zakresie średnic 12‑32 mm  
i dostarczane są w zwojach po 25–200 mb.

DN
śr. zew.  
× gr. ścianki

grubość 
ścianki

średnica 
wewnętrzna

seria 
wymiarowa

masa 
jedostkowa

ilość  
w krążku

pojemność 
wodna

mm×mm mm mm kg/m m l/m

z warstwą antydyfuzyjną
12 12×2,0 2,0 8,0 2,5 0,071 200 0,050

14 14×2,0 2,0 10,0 3,0 0,085 200 0,079

16* 16×2,0 2,0 12,0 3,5 0,094 200 0,113

18* 18×2,0 2,0 14,0 4,0 0,113 200 0,154

18 18×2,5 2,5 13,0 3,10 0,125 200 0,133

25 25×3,5 3,5 18,0 3,07 0,247 50 0,254

32 32×4,4 4,4 23,2 3,14 0,390 25 0,423

* Rury PE‑Xc i PE‑RT o średnicach 16x2,0 i 18x2,0 przeznaczone do instalacji o ciśnieniu roboczym 6 bar.

Wszystkie rury PE‑Xc i PE‑RT posiadają barierę antydyfuzyjną EVOH zabezpieczającą instalację przed 
dyfuzją tlenu do jej wnętrza.                   

1. Konstrukcja rury PE‑Xc i PE‑RT.

1 Bariera antydyfuzyjna (EVOH)

Polietylen PE‑Xc lub PE‑RT

Warstwa wiążąca
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Kształtki
N i e z a w o d n o ś ć  i  k o m p a t y b i l n o ś ć

System KAN‑therm Push oferuje kompletną gamę złączek zaciskowych z pierścieniem nasuwanym.
Wszystkie złączki wykonane są z zaawansowanego technicznie polimeru PPSU lub z wysokiej jakości mosiądzu

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.

Kształtki w Systemie KAN‑therm Push są uniwersalne, można nimi łączyć zarówno rury polietylenowe 
PE‑RT i PE‑Xc jak i rury wielowarstwowe PE‑Xc/Al/PE‑HD Platinum.

1 1. Przekrój połączenia Push.

PE-Xc 

PE-RT 

PE-Xc/Al/PE-HD  
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.
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SYSTEM KAN‑therm Push

Trwałość
Wszystkie elementy systemu podlegają stałej kontroli jakości i trwałości na każdym etapie ich produkcji.

Gotowe elementy, przed przekazaniem ich na magazyn, poddawane są końcowym,  
rygorystycznym testom w laboratorium KAN.

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

Wszystkie elementy systemu produkowane są zgodnie z normą PN‑EN ISO oraz posiadają  
pozytywną ocenę higieniczną PZH.

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

Narzędzia
P r o f e s j o n a l i z m

System KAN‑therm Push to także pełna gama nowoczesnych, profesjonalnych narzędzi  
do wykonywania połączeń. W ofercie dostępne są narzędzia w formie kompletów lub jako 
pojedyncze elementy:

komplety narzędzi elektrycznych, akumulatorowych uznanej europejskiej marki Novopress (1)

Komplety nożnych narzędzi hydraulicznych marki KAN‑therm (2)

Komplety ręcznych narzędzi łańcuchowych marki KAN‑therm (3)

1 2 3
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Szybciej, wygodniej, bezpieczniej
Fu n k c j a  „ N A  R A Z ”

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

1 2

5

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. Nowe głowice rozpierające  
„NA RAZ”* oraz wkłady do prasek  

(czarne i niklowane) oznaczone są kolorami 
opisującymi konkretną średnicę rury.

1. Głowica Push 12x2.
2. Głowica Push 14x2.
3. Głowica Push 18x2.

4. Głowica Push 18x2,5.
5. Głowica Push 25x3,5.
6. Głowica Push 32x4,4.

* Dotyczy średnic 14-25 mm.

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.

43

PUSH 12x2 PUSH 14x2 PUSH 18x2 PUSH 18x2,5 PUSH 25x3,5 PUSH 32x4,4

1 2 3 4 5 6
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Gwarancja najwyższej jakości
System KAN‑therm Push to pewność poprawnie wykonanych połączeń, bezpieczeństwo i gwarancja 
długoletniej, bezawaryjnej eksploatacji instalacji. Produkcja elementów systemu odbywa się pod 
ścisłym nadzorem doskonale wyposażonego firmowego laboratorium badawczego. Wytwarzane 
elementy poddawane są też kontroli laboratoriów zewnętrznych. 

Produkcja, tak jak cała działalność firmy, odbywa się pod nadzorem systemu zarządzania jakością  
ISO 9001, poświadczonym certyfikatem renomowanej instytucji Lloyd’s Register Quality Assurance 
Limited. Elementy systemu KAN‑therm Push zostały zbadane i certyfikowane  
przez europejskie jednostki certyfikujące:

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

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

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

1. Rurę PE-RT lub PE-Xc uciąć za pomocą 
nożyc. Cięcie powinno być prostopadłe  

do osi rury. Do cięcia używać ostrych,  
nie wyszczerbionych ostrzy tnących.

2. Nałożyć pierścień na rurę: w przypaku  
pierścienia mosiężnego wewnętrznie  

sfazowanym końcem od strony kształtki; 
pierścienie tworzywowe są symetryczne  

i nie wymagają ukierunkowania.  
Należy dobrać pierścień do średnicy rury.

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 obserwować proces  

montażu - po dosunięciu pierścienia do 
kołnierza kształtki należy przerwać proces 

nasuwania. Połączenie jest gotowe  
do próby ciśnieniowej.

1
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2

5

3

6

7. Pierścień mosiężny do połączeń Push.

8. Pierścień tworzywowy PVDF  
do połączeń Push.

Mosiądz PVDF
7 8
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Realizacje
Najlepszym świadectwem wysokiej jakości Systemu KAN‑therm Push  
są liczne realizacje w różnych sektorach budownictwa.

Mimo, że na co dzień ich nie widać, instalacje wykonane w Systemie KAN‑therm już od ponad 
25 lat bezawaryjnie pracują na największych osiedlach mieszkaniowych, w budynkach 
użyteczności publicznej, domkach jednorodzinnych, obiektach sportowych i rekreacyjnych, 
a także w halach przemysłowych i fabrykach.

System KAN‑therm Push jest doskonałym rozwiązaniem zarówno dla nowych inwestycji jak 
i budynków remontowanych dlatego można go również spotkać w najstarszych obiektach 
zabytkowych oraz budowlach sakralnych.

1. Osiedle mieszkaniowe Hoża 55
- Warszawa, Polska. 

2. Biurowiec „Złota 44”  
- Warszawa, Polska. 

3. Biurowiec Rondo 1  
- Warszawa, Polska.

4. Apartamenty „Nadwiślańska 11”
- Kraków, Polska. 

5.  Sąd Rejonowy - Białystok, Polska.

6.  Osiedle „Baltic Plaza”
- Świnoujście, Polska.

1
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7. Salon samochodowy AUDI

- Mińsk, Białorus.

8. Kompleks mieszkalny „Triumf” 
- Kijów, Ukraina.

9. Aqua Park - Mińsk, Białoruś. 

10. Kompleks handlowo-rozrywkowy 
„Tytan” - Mińsk, Białoruś.

11. Centrum biurowe  
„Czerwona Róża” - Moskwa, Rosja.

12. Biblioteka Moskiewskiego  
Uniwersytetu Państwowego  

- Moskwa, Rosja.



Push Platinum

Push

Press LBP

Steel

Inox

PP

Sprinkler

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.

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


