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Ring „MI”: systemy rurowe w instalacjach wewnętrznych
rury wielowarstwowe, zaprasowywane, złączki, PPSU, mosiądz, EPDM

KAN
TargiISHweFrankfurcietookazjadozaprezentowaniaprzezproducentówswoichosiągnięćipremiernajnowszychrozwiązań.W
tym roku duże zainteresowanie zwiedzającychwzbudzałyrozwiązanianiosąceoszczędności-energii,materiałuiczasu.DlategowłaśnietutajpolskafirmaKANzaprezentowałaporazpierwszy
trzeciąjużgeneracjęzłączekzaprasowywanychdlarurwielowarstwowychKAN-thermPressLBP.
NowerozwiązanieKANoznacza
skrócenieczasumontażuinstalacji
iminimalizacjęmożliwościpopełnieniabłędu.

KAN-thermPressLBP
Systemtentokolejnageneracja
sprawdzonegosystemuinstalacyjnegoskładającegosięzrurpolietylenowych wielowarstwowych oraz
kształtekznowoczesnegotworzywaPPSUlubzmosiądzuośrednicach16-63mm.Technikałączenia
Presspoleganazaprasowaniustalowegopierścienianarurzeosadzonejnakróćcuzłączkilubłącznika.
Króciecwyposażonyjestwuszczelnieniao-ringoweEPDM,którezapewniają szczelność połączenia i
bezawaryjną pracę instalacji. System przeznaczony jest dla wewnętrznych instalacji wodociągowych(ciepłejizimnejwodyużytkowej), instalacji centralnego
ogrzewania(równieżchłodzenia),
ciepłatechnologicznegoiinstalacji
przemysłowych (np. sprężonego
powietrza) we wszystkich rodzajachbudownictwa.
Złączki zaprasowywane KAN-thermPresswystępująobecnie,w
zależności od średnicy, w dwóch
odmianach konstrukcyjnych złączkinowejgeneracjiKAN-therm
PressLBP(16-32mm)orazzłączki
KAN-therm Press (40-63 mm).
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Różniąsięwyglądemzewnętrznym,
sposobemmontażuorazniektórymifunkcjami.Wprowadzenieistotnychzmiankonstrukcyjnych,wporównaniuzdotychczasowymirozwiązaniami, znacznie zwiększyło
funkcjonalność i bezpieczeństwo
nowychzłączek.

czasbezciśnieniowegonapełnienia
instalacji, jeszcze przed właściwą
próbąciśnieniową.Funkcjatajest
zgodna z zaleceniami DVGW
(„kontrolowanyprzeciek”).
2.Jednazłączka-dwieszczęki.
Nowakonstrukcjazłączkiumożliwia użycie do połączenia szczęk
różnychtypów.Dozaprasowywania
możnastosowaćzamiennieszczęki
o popularnych profilach „U” lub
„TH”. Czyni to złączkę KAN-thermPressLBPbardziejuniwersalnąirozszerzakrąginstalatorów
dysponujących przecież różnymi
typaminarzędzi.
3. Funkcja ochrony O-ringów
przed uszkodzeniem. To jedna z
podstawowychcechnowychzłączek.
Dziękispecjalnejkonstrukcjikróćca

Pięćnowychfunkcji
Złączki KAN-therm Press LBP
skupiływsobieaż5zupełnienowych funkcji, co stawia je w czołówce nowoczesnych rozwiązań w
zakresie połączeń zaprasowywanychrurtworzywowych.
1.Sygnalizacjaniezaprasowanych
połączeń. Angielska nazwa tej
funkcjidałanazwęnowemusystemowi-LBP-„LeakBeforePress”
- czyli wyciek przed zaprasowaniem. Omyłkowo niezaprasowane
połączeniesygnalizowanejestwidocznymwyciekiemwodyjużpodPytaniedo...
Jakiesystemyrurtworzywowych
zaprasowywanychoferujązłączki,
któremogąsięwykazaćjednocześnie
następującymicechami:funkcja
ochronyo-ringów,2zamienneprofile
szczęk,precyzyjnepozycjonowanie
szczęk,sygnalizacja
niezaprasowanychpołączeń,
kolorowepierścienieidentyfikacyjne?

złączki uszczelnienia o-ringowe,
wrażliwenabłędymontażowe,nie
sąnarażonenauszkodzeniepodczas
wsuwania rury. Pracochłonne kalibrowanie i fazowanie wewnętrznej
krawędziruryniejestwięcwymagane (pod warunkiem prawidłowego
przecięciarury-prostopadledoosi,
bezzniekształceniaprzekroju).
4.Szczękizawszenaswoimmiejscu.Funkcjataoznaczaprecyzyjne
pozycjonowanie szczęk zaciskarki
nazłączceijestkluczowąjeślichodzioprawidłowośćwykonaniazaprasowania. Konstrukcja złączki
uniemożliwia niekontrolowane
przesunięcieszczękzaciskarkipodczasprocesuzaprasowywania.
5.Identyfikacjaśrednickolorem.
Każdazłączkaposiadapierścieńz
www.instalator.pl
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tworzywa,któregokolorzależyod
średnicyprzyłączanejrury.Usprawniatopracęzarównowmagazynie,
jak i na budowie, gdzie warunki
(np.brakpełnegooświetlenia)nie
ułatwiają szybkiej identyfikacji
średniczłączek.Kolorplastikowych
pierścieniumożliwirównieższybką
inwentaryzację wykonanej już instalacji. W pierścieniach znajdują
się4otworykontrolne,któresygnalizująwłaściwągłębokośćwsunięciarurywzłączkę.
Tworzywowepierścieniespełniają jeszcze jedną ważną funkcję z
punktuwidzeniatrwałościibezpieczeństwa instalacji. Elementy te,
jakodielektryki,niedopuszczajądo
styku warstwy aluminium rury z
mosiężnym korpusem złączki, co
całkowicieeliminujemożliwośćwystąpieniakorozjibimetalicznej.
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większych średnic (25 i powyżej)
dla ułatwienia nasunięcia rury na
krócieczłączkizalecasięużyciekalibratora. Należy tylko sprawdzić
głębokośćwsunięcia-krawędźrury
musi być widoczna w otworach
kontrolnych tworzywowego pierścienia dystansowego. Następnie

Powykonaniupołączenianależy
rozewrzećszczękiizdjąćnarzędzie
zzaciśniętegopierścienia.Połączeniejestgotowedopróbyciśnieniowej.Faktycznyczaswykonaniapołączenia,np.rury16mm(cięciewsunięcie - zaprasowanie), trwa
kilkakrotnie krócej niż czas prze-

szczękę zaciskarki umieszcza się
dokładnienastalowympierścieniu
między tworzywowym pierścieniem dystansowym a kołnierzem
stalowegopierścienia,prostopadle

Nowe,
mniejsze
iwygodniejsze

Uproszczonatechnika
połączeń
Technikęwykonywaniapołaczeń
KAN-thermPressLBPmożnakrótkoopisać:„utnij-wsuń-zaprasuj”.
Oznaczato,żepołączeniewykonujesięszybciejniżwprzypadkutradycyjnegoprocesuzaprasowywania
rurzewzględunamożliwośćpominięciaetapufazowaniawewnętrznejkrawędzirury.Poprawidłowym
przecięciu(prostopadledoosi)rurę należy po prostu...  wsunąć do
oporuwzłączkę.Fazowaniekrawędzi rury nie jest wymagane. Dla

www.instalator.pl

doosikróćcazłączki(szczękatypu
„U”). W przypadku profilu „TH”
szczękę należy pozycjonować na
tworzywowympierścieniudystansowym(pierścieńmusibyćobjęty
zewnętrznymrowkiemszczęki).
W obydwu przypadkach konstrukcjazłączkiuniemożliwianiekontrolowaneprzesunięcieszczęk
zaciskarkipodczasprocesuzaprasowywania.
Terazmożemyuruchomićnapęd
praskiiwykonaćpołączenie.Proces
zaprasowywaniatrwadochwilicałkowitegozwarciaszczęk.Zaprasowanie pierścienia na rurze można
wykonaćtylkojedenraz.

czytaniapowyższej,krótkiejprzecież,„instrukcji”!
Integralnymelementemkażdego
współczesnegosystemuinstalacyjnegosąnarzędziasłużącedołączenia systemowych rur i kształtek.
Wygodne i wydajne decydują o
szybkościiprecyzjimontażu,mają
teżwpływnatrwałośćibezpieczeństwopodczaseksploatacjiinstalacji.
DosprawdzonejjużgrupynarzędzimonterskichdlasystemuKAN-thermPressdołączyłateraznowoczesnaiwydajnazaciskarkaakumulatorowatypu„mini”AFP101.Narzędzie (o mocy 240 W) zasilane
jest akumulatorem NiMh 9,6 V/3
Ah.Zewzględunaniewielkiewymiaryiwagęzaciskarkajestniezwykleporęczna-samonarzędzieważy
tylko1,5kg(akumulator0,55kg).
Wymiana (uzbrojenie) szczęk jest
bardzoprostaiszybka.Zakończenie
procesuzaprasowywaniazłączkiodbywasięwsposóbcałkowicieautomatyczny.Zaciskarkaumieszczona
jestwestetycznejwalizceztworzywa wraz z dwoma akumulatorami,
ładowarkąakumulatoróworazkompletem szczęk o profilu „U” dla
średnic16,20,25i32mm.
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