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Ring „Magazynu Instalatora”: rury grzewcze
w ogrzewaniu podłogowym są najważniejsze!

KAN
Niezawodnośćitrwałość,kompletnośćorazłatwośćmontażu,atakżeprzystępnacena-tymi
cechamipowinnycharakteryzowaćsięnowoczesnesystemygrzewcze.OgrzewaniepłaszczyznoweKAN-therm,dostosowującsiędotakich wymagań, oferuje rozwiązania techniczne
nowoczesneinieustannierozwijane.
Rury grzewcze, najistotniejszy
składnikkażdegowodnegoogrzewania płaszczyznowego, decydują o
skutecznościprzekazywaniaciepła,a
od ich jakości zależy bezawaryjna i
długowiecznapracainstalacji(należy pamiętać, że są to elementy w
trwały sposób umieszczone w konstrukcjachbudowlanych).Nowe,w
kolorzeniebieskim(toflagowabarwa firmy KAN), rury KAN-therm
BlueFloorwytwarzanesąznajwyższejjakościpolietylenuopodwyższonejodpornościnawysokietemperaturyPE-RTtypII(Dowlex2388).
Ruryte,specjalniededykowanedla
niskotemperaturowych ogrzewań
płaszczyznowych (klasa 4/6 barów,
Tmax 70°C), posiadają skuteczną
powłokę EVOH zabezpieczającą
przedprzenikaniemdowodygrzewczejniepożądanegotlenu.ProdukowanesąwzakładachwBiałymstoku
nanowoczesnejiwydajnejliniiprodukcyjnejKAN.Dziękirygorystycznejkontrolijakościsurowcówisamej
produkcjiwytwarzanerurygrzewcze
KAN-thermmogąsięwykazaćtrwałościąznacznieprzekraczającą50lat.

100lat!
Wyjątkowość PE-RT polega na
tym,żepozwalauzyskaćwysoką,długoterminową wytrzymałość (stabilnośćcieplnąiciśnieniową)przywysokich temperaturach bez potrzeby
kłopotliwego sieciowania struktury
polietylenu.Cechatadecydujeowysokiejtrwałościprzewodów.
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wania),powodują,żeruryPE-RTw
instalacjach grzewczych skutecznie
konkurujązprzewodamizinnychmateriałów.Dziękiswejniezwykłejelastycznościsąłatwewukładaniu,nawetwniskichtemperaturach.Cecha
tajestbardzocenionaprzezmonterów układających pętle grzewcze w
różnychwarunkachmontażu,np.w
nieogrzewanychpomieszczeniach.

W zakresie typowych temperatur
pracydlaogrzewańpodłogowych,czylido60°C,prognozowanyokreseksploatacji rur PE-RT sięga 100 lat!
Wartowspomnieć,żeprzeprowadzonebadaniapróbekrur,pochodzących
zpracującejnieprzerwanieprzez20
latinstalacjiogrzewaniapodłogowego, nie wykazały żadnych zmian w
strukturzemateriału.Niezanotowanośladówdegradacji,aważnywskaźnik charakteryzujący stabilność ter- Fot. 1. Rury grzewcze KAN-therm PE-RT.
mooksydacyjnątworzywaOIT(czas
indukcjiutleniania)utrzymywałsię
RuryPE-RTcharakteryzująsiętaknawysokimpoziomie.Oznaczato,że
żebardzowysokągładkościąścianek,
rurytezpowodzeniemprzeszłypróuzyskaną w procesie wytłaczania
bęczasuinadalsprawująsiędosko(większąwporównaniuzruramiPE-X
nale. Badania wykazały też, że
lubPB),mającąwpływnazmniejszoprojektowenaprężeniaobwodoneoporyprzepływu,atakżemniejwewrurachPE-RTnietylko
sząpodatnośćnazaleganieosadów.
dorównują,aleiprzewyższają
naprężeniawrurachproduNiebieskalinia
kowanych z polietylenu
sieciowanegoPE-Xitowe
Nowa, „niebieska” linia rur
wszystkich klasach zastogrzewczych KAN-therm PE-RT
sowańwedługISO10508.
to wyraz tendencji na rynku
Wyjątkowa cząsteczkowa
charakteryzującej się coraz
strukturategomateriawiększymudziałemtejodłu(specyficzne,długiepowiąmianytworzywawrurowychinstalazania między polimerowymi łańcucjachdlawodyużytkowejiogrzewachami polietylenu) oraz możliwości
nia.W2007rokuwzachodniejEuropełnejkontroli,wynikającejzuproszpieudziałtenwynosiłjuż30%wśród
czeniaprocesuprodukcji(bezsieciowszystkich tworzyw polimerowych
stosowanychwtechniceinstalacyjnej,
Pytaniedo...
takichjakPE-X,PP,PBiin.
Któresystemymająwofercie
RuryKAN-thermPE-RT,prodururytworzywoweośrednicy12mm,
kowane w dużym zakresie średnic
optymalnejwogrzewaniu
12,14,16,18,20i25mm,sprawpłaszczyznowymściennym?
dzają się we wszystkich zakresach
ogrzewania płaszczyznowego. Prewww.instalator.pl
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dysponowanesąteż,zewzględuna
wysokąelastycznośćitrwałość,do
stosowania w ogrzewaniach płaszczyznowychotwartychpowierzchni,
takichjakboiskapiłkarskie,lodowiskaczyciągikomunikacyjne.
Zracjispecjalnegoprzeznaczenia
ruryKAN-thermBlueFloorsąkonkurencyjnecenowowporównaniuz
jużistniejącyminarynkutzw.rurami uniwersalnymi, stosowanymi w
różnychtypachinstalacji.

Wszystkowjednym
Systemogrzewaniapłaszczyznowego KAN-therm jest kompletny, a to
oznacza, że zawiera wszystkie elementy(izolacje,rozdzielacze,szafki,
automatykęiarmaturęprzyłączeniową)niezbędnedomontażusprawne-

Fot. 2. Systemy mocowania rur KAN-therm.
goiekonomicznegoogrzewania.Dostosowującsiędowymagańwspółczesnejarchitekturyitechnikibudowlanej,oferujecałąpaletęrozwiązańmocowaniarurikonstrukcjiizolacji(systemyTacker,Profil,RailorazTBS)
umożliwiających w dowolny sposób
zabudowę ogrzewanych podłóg i
ścian.Dziękitejróżnorodnościmożna
wykonaćogrzewaniepodłogowemetodąmokrą(ruryzalewanesąjastrychem) lub w zabudowie suchej (z

Fot. 3. Rozdzielacz KAN-therm zblokowany z układem mieszającym.
www.instalator.pl

podłogą„pływającą”lubnalegarach).
Nabazierurośrednicy12i14mm
możliwyjestteżmontażkompletnegoogrzewaniaściennego.

Rozdzielaczeteż...
Ważnymelementem,umożliwiającym rozdział i regulację czynnika
grzewczego,sąrozdzielacze.TuKAN
równieżproponujeszerokiwybór:od
prostychrozwiązańzzaworamiregulacyjnymiwdolnejbelce(seria51A)
ponowoczesnerozdzielaczezprzepływomierzamiizaworamitermostatycznymi z siłownikami termoelektrycznymi(seria75A).
Dlamniejszychinstalacjipodłogowych(dokilkudziesięcium2)system
KAN-thermoferujewygodneiekonomiczne rozwiązanie rozdzielacza
pętligrzejnychzblokowanegozpompowym układem mieszającym (rozdzielaczseria73Ai77A).Takierozwiązaniejestszczególnieprzydatne
wukładachmieszanych,gdzieniskotemperaturoweogrzewaniepodłogowe uzupełnia system ogrzewania
grzejnikowegowbudynku.
Dowszystkichrozdzielaczymożna
dobraćodpowiedniąszafkę(natynkowe, podtynkowe). Bogata jest też
ofertapozostałychurządzeńielementów:termostatówiregulatorów,mieszaczyorazarmaturyprzyłączeniowej.

Szybkidobór
Dodyspozycjinietylkoprojektantów,aleiinwestorówiwykonawców,
jestdoskonałe,przyjaznenarzędzie
do szybkiej kalkulacji ogrzewania
podłogowegoKAN-therm-program
KANQuickFloor,dostępnyon-line
na stronie internetowej firmy. Program,prowadzącużytkownika„zarękę”, wykonuje obliczenia cieplne i
hydrauliczneogrzewańpodłogowych
układanych metodą mokrą i suchą:
dobiera wydajności cieplne grzejników płaszczyznowych, wymagane
rozstawyrur,ilościobwodówgrzewczych w pomieszczeniach, oblicza
spadki ciśnień w obiegach grzewczych, sprawdza warunki komfortu
cieplnego w pomieszczeniach. Po
przeprowadzeniu obliczeń program
podaje specyfikację dobranych elementówogrzewaniawrazzwyceną.
Piotr Bertram

