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Apie KAN firmą 

N o v a t o r i š k o s  v a n d e n t i e k i o  i r  š i l d y m o  s i s t e m o s

Firma KAN pradėjo savo veiklą 1990 metais ir nuo pat pradžios diegia modernias  
technologijas šildymo ir vandentiekio sistemoms.

KAN - tai Lenkijoje bei Europoje pripažintas naujoviškų sprendimų bei santechninių Sistemų  
KAN-therm, skirtų vidaus karšto bei šalto vandens sistemoms, centriniam ir plokštuminiam šildymui 
bei gesinimo ir technologinėms sistemoms, gamintojas bei tiekėjas. Nuo pat pradžių KAN grindė 
savo poziciją stipriais pamatais: profesionalizmu, inovacija, kokybe bei plėtra. Šiandien joje dirba 
apie 600 žmonių, iš kurių didžioji dalis, tai aukštos specializacijos inžinierių kadrai, atsakingi už 
KAN-therm Sistemos plėtrą, pastovų technologijos procesų tobulinimą bei klientų aptarnavimą. 
Darbuotojų kvalifikacija bei įsipareigojimas garantuoja aukščiausią produkcijos, gaminamos KAN 
fabrikuose, kokybę.

KAN-therm Sistemos tiekimas vykdomas per paskirstymo tinklus Lenkijoje, Vokietijoje, Rusijoje, 
Ukrainoje, Baltarusijoje, Airijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Rumunijoje bei Baltijos šalyse.  
Ekspansija į naujas rinkas bei dinamiška plėtra yra tiek veiksmingos, kad su KAN- therm ženklu 
prekės yra eksportuojamos į 23 šalis, o platinimo tinklas aprėpia Europą, didžiąją Azijos dalį,  
siekia net Afriką.

KAN-therm Sistema - tai optimali, kompleksinė santechnikos sistema, kuri susideda iš pačių 
naujoviškiausių, tarpusavyje pasipildančių techninių sprendimų vamzdyninių sanitarinių bei šildymo 
sistemų srityje, o taip pat ir gesinimo bei technologinių sistemų srityje.Tai tobula universalios  
sistemos vizijos realizacija, kuri tapo tokia dėka KAN konstruktorių daugiametės patirties bei aistros, 
o taip pat dėl griežtos gaminių bei galutinių produktų kokybės kontrolės.

SISTEMA KAN-therm
– aukščiausios kokybės gaminys,

apdovanotas  aukso ženklu
Quality International 2014 ir 2013

Aukšta gaminių kokybė ir taikant  
naujausius sprendimus juos gaminant, 
firma KAN tapo prestižinės programos  

Quality International laureatu 2014 ir 2013 
metais. Visi sistemos KAN-therm elementai 

gavo aukščiausią apdovanojimą
- Aukso ženklą kategorijoje QI Product.
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Šildymo žemos temperatūros vandeniu ir aušinimo sistema naudoja grindų arba sienų 
paviršius patalpoje kaip šilumos (arba šalčio)  šaltinį, ji tampa vis populiaresnė.  
Energijos kainų augimas verčia vartotojus naudoti šiuolaikines ir tuo pačiu pigesnes 
naudoti šildymo sistemas ir įrangą, pagamintą ir eksploatuojamą laikantis aplinkos 
apsaugos reikalavimų. 

Tokio šildymo būdo pasirinkimo naudai pirmiausiai kalba energijos taupymas ir komfortas. Optimaliai 
patalpoje pasiskirstant temperatūrai galima mažinti oro temperatūrą, o tai leidžia mažinti paduodamos 
šiluminės energijos kiekį.

Žemais temperatūros parametrais veikianti sistema taip pat įtakoja šilumos nuostolių mažinimą.  
Jau po 2 metų eksploatavimo gali atsipirkti investicijos kaina! Taigi, grindinis šildymas gali būti vienu 
pigiausiu patalpų šildymo būdu.

Sistema KAN-therm siūlo eilę šiuolaikinių techninių sprendimų, leidžiančių sukurti energiją taupančias 
ir patvarias šildymo ir šaldymo vandeniu sistemas grindyse.

Suteikia galimybę įgyvendinti praktiškai kiekvieną, net visiškai netipišką sistemą grindyse,  
sienose ar lubose, taip pat vidinių paviršių šildymo sistemą. 

Tu r i n y s

Sistema KAN-therm grindinis šildymas 
Grindinis šildymas - privalumai
Grindinis šildymas - privalumai
Vamzdžiai - charakteristika
Vamzdžiai - privalumai
Sistema KAN-therm Tacker

Sistema KAN-therm Profil 
Sistema KAN-therm TBS
Sistema KAN-therm Rail
Sistema KAN-therm NET
Papildantys elementai
Projektai
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Grindinis šildymas ir šaldymas su sistema 
KAN-therm - pranašumai
Estetika ir naudojimosi patalpomis komfortas  
Visi sistemos elementai yra „paslėpti“ statybinių pertvarų konstrukcijose, t.y. grindyse, sienose arba 
lubose. Todėl turime galimybę laisvai formuoti ir išdėstyti šildomos arba šaldomos patalpos erdves 
– šiluma arba šaltis yra paduodami tik ten, kur mes esame. Be to, šiltos grindys leidžia vaikščioti 
basiems ant keraminių plytelių ir nejausti nemalonaus šalčio.

Sveikata 
Grindinio šildymo ir šaldymo sistemos sukuria temperatūros pasiskirstymą patalpoje  
beveik idealų žmogaus organizmui.

Higiena 
Grindinės sistemos šiluma arba šaltis patenka į patalpą spinduliavimo būdu. Nėra oro konvekcijos  
patalpoje reiškinio, dėl to ant sienų neatsiranda patamsėjimų dėl pernešamų dulkių, nusėdančių 
ant šildytuvų paviršiaus. Todėl tokios sistemos itin rekomenduojamos alergiškiems žmonėms  
ir patalpoms, kuriose būna maži vaikai.
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Šiluminės energijos taupymas  
Grindinio šildymo sistemos yra žemos temperatūros šildymo sistemos, sąveikaujančios su naujais, 
energiją taupančiais šilumos šaltiniais, tokiais kaip kondensaciniai katilai arba šilumos siurbliai.  
Jos suteikia galimybę naudoti žemesnę oro temperatūrą patalpoje, lyginant su įprastu šildymu, 
 ir išsaugoti tokį pat šilumos komfortą. Tokios šildymo sistemos savybės garantuoja ženklų taupymą, 
nes galima sumažinti sezoninį šilumos energijos suvartojimą, lyginant su šildymu radiatoriais.

Patvarumas 
Žemos temperatūros šildymo ir šaldymo sistemų eksploatavimo trukmė viršija 50 metų  
ir gerokai viršija pačių šilumos šaltinių tarnavimo trukmę.

Saugumas  
Naudojant grindų sistemas šildyti vidines patalpas, tokias kaip garažai, garažų įvažiavimai,  
koridoriai, laiptinės ir terasos, jomis galima saugiai ir patogiai naudotis net žiemos laikotarpiu.

Plačios naudojimo galimybės 
Grindų sistemas sėkmingai galima naudoti vieno ir kelių butų pastatuose, visuomeninės paskirties 
pastatuose, sporto objektuose ir labai aukštuose pastatuose. Puikiai pasiteisina kai reikia investuoti  
į paveldo ir religinius objektus, pvz. šildyti bažnyčias ir cerkves.
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Vamzdžiai KAN-therm PE-RT Blue Floor 
- Charakteristika
Sistema KAN-therm visų rūšių grindiniam šildymui ir šaldymui tiekia aukštos kokybės,  
vienalyčius polietileno vamzdžius PE-RT Blue Floor su antidifuziniu barjeru.

Vamzdžiai KAN-therm PE-RT Blue Floor gaminami iš oktaninio polimero polietileno su padidintu 
terminiu atsparumu ir puikiomis mechaninėmis savybėmis. Vamzdžių charakteristikos ir jų  
eksploatavimo sąlygos atitinka standartą PN-EN ISO 22391–2:2010.

Vamzdžių PE-RT Blue Floor naudojimas ilgais ritiniais neleidžia, kad susidarytų daug trumpų 
vamzdžio atkarpų, o šildymo kilpų klojimas naudojant profesionalų išvyniojimo įtaisą didina darbo 
patogumą ir trumpina atlikimo laiką.

1. Vamzdžio PE-RT Blue Floor 
konstrukcija.

1

Antidifuzinis barjeras 
(EVOH)

Polietilenas  PE-RT

Klijų sluoksnis
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Firma KAN siūlo vamzdžius PE-RT Blue Floor dviejų skersmenų, kurie yra populiariausi grindų  
sistemose: 16x2 ir 18x2. Be standartinės pakuotės (ritinys 200 metrų ilgio) vamzdžiai PE-RT Blue Floor 
taip pat tiekiami ilgais ritiniais po 600 metrų ilgio.

Todėl KAN-therm vamzdžiai PE-RT Blue Floor leidžia greitai ir saugiai montuoti bei užtikrina itin  
vertingą sistemoms po grindimis ilgalaikį visos šildymo sistemos darbą be avarijų.

Sistemos KAN-therm siūlomoje šildymo sistemoje taip pat yra vienalyčiai vamzdžiai PE-Xc ir PE-RT  
su antidifuzine danga, taip pat daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AI/PE-RT 12 – 26 mm,  
pakuojami ritiniais po 50 – 200 metrų.

 

Vamzdžiai KAN-therm PE-RT Blue Floor  
– privalumai
Rekomenduojami grindinio šildymo ir šaldymo sistemoms vamzdžiai  
PE-RT Blue Floor tai pirmiausia:

Saugumas  
Įvertinant į formos atminties reiškinį, kuriuo pasižymi vienalyčiai KAN-therm vamzdžiai PE-RT Blue Floor, 
iki minimumo sumažinama vamzdžių užlūžimo ir užspaudimo galimybė veikiant ilgalaikei apkrovai 
(pvz., veikiant karučio svoriui arba kai šildymo kilpas mindžioja pašaliniai asmenys). Tokio reiškinio dėka 
vamzdžiai PE-RT Blue Floor, visada atgauna savo pirminę formą. Klojant daugiasluoksnius vamzdžius, 
dėl tokio pažeidimo tektų pakeisti pažeistą (suspaustą) vamzdį.

Vamzdžių KAN-therm PE-RT Blue Floor savybės:

Linijinio 
plėtimosi  
koeficientas

Šiluminis 
laidumas

Mažiausias  
lenkimo  
spindulys

Vidinis 
šiurkštumas

Antidifuzinis  
barjeras

Maks. darbo  
sąlygos

Vamzdžio tipas α, mm/m × K λ, W/m × K Rmin k mm Tmaks./Pmaks.  
°C/bar

PE-RT Blue Floor 
(16x2, 18x2) 0,18 0,41 5 x D 0,007 EVOH                 

(< 0,1 g/m3 x d) 70/6
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Medžiagų taupymas  
Vamzdžiai KAN-therm PE-RT Blue Floor tiekiami 600 ilgio metrų ritiniais, todėl galima kloti šildymo 
kilpas be trumpų vamzdžių galų, kurie sukelia problemų vėlesniam jų panaudojimui grindinių 
sistemų montavimui.

Montavimo patogumas  
Puikios vamzdžių PE-RT Blue Floor mechaninės savybės ir elastingumas leidžia lengvai suteikti 
formas ir tvirtinti šildymo kilpas. Specialūs išvyniojimo įtaisai leidžia patogiau ir greičiau nei  
daugiasluoksnius vamzdžius išvynioti ir kloti tiesias atkarpas naudojant ilgus vamzdžių ritinius.

Aukščiausios kokybės garantija  
Grindinio šildymo arba šaldymo sistema, sumontuota naudojant aukštos kokybės vamzdžius  
KAN-therm PE-RT Blue Floor užliejus betonu tampa neatskiriama pastato konstrukcijos dalimi, kuri 
savo patvarumu viršija šilumos šaltinio ilgaamžiškumą ir prilygsta paties pastato tarnavimo trukmei. 
Vienalyčiai vamzdžiai, lyginant su daugiasluoksniais vamzdžiais, tiekiami tik didžiausių  
pasaulyje vamzdžių gamintojų, todėl rizika nusipirkti ir montuoti pigesnes „daugiasluoksnes  
klastotes” sumažinta praktiškai iki nulio.
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KAN-therm grindinio šildymo  
sistemų konstrukcijos
Sistemos KAN-therm pasiūla turi eilę konstrukcinių sprendimų, leidžiančių sumontuoti grindinio 
šildymo ar šaldymo sistemą. Priklausomai nuo vamzdžių tvirtinimo technikos, šiluminės izoliacijos 
pobūdžio ir konstrukcijos bei paskirties, galima skirti šias kompleksines sistemas:

Sistema KAN-therm Tacker
Grindinio šildytuvo, susidedančio iš sistemos KAN-therm Tacker plokščių, konstrukcija priskiriama prie 
grindinio šildymo naudojant „šlapią” metodą. Šildymo vamzdžiai prie izoliacijos tvirtinami plastikinėmis 
kabėmis, paskui užpilami skystu išlyginimo skiediniu. Po sukietėjimo ant išlyginamojo sluoksnio  
klojamos grindys (parketas, plytelės ir pan.).

Pritaikymas:  
grindinis šildymas ir šaldymas („šlapias” metodas) gyvenamuosiuose ir visuomeninio naudojimo 
paskirties pastatuose.

Privalumai:

Greitas vamzdžių montavimas naudojantis Tacker - įrankiu tvirtinti kabes putplastyje. 
Didelis šilumos izoliacijos plokščių pasirinkimas. 
Galimybė montuoti vamzdžius bet kokiais tarpais ir įvairia konfigūracija (vingiuotai ir laiptuotai) 
Šildymo vamzdžių tvirtinimas rankiniu ir mechaniniu būdu. 
Naudojant atitinkamą izoliaciją, galima kloti grindyse, kurias veikia didelės apkrovos arba lubose  
su padidinta akustine izoliacija.
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Sistema KAN-therm Profil
Grindinio šildymo konstrukcija, sudaryta iš sistemos KAN-therm Profil plokščių, priskiriama  
prie grindinio šildymo, sumontuoto „šlapiu” metodu. Šildymo vamzdžiai montuojami įspaudžiant  
tarp specialaus profilio gūbrelių ant izoliacijos.

Pritaikymas: 

Grindinis šildymas ir šaldymas („šlapias” metodas) gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose.

Privalumai:

Greitas montavimas, nes sistemos plokštės klojamos greitai ir paprastai,  
taip pat lengvas šildymo vamzdžių montavimas.  
Mažesnės išlyginamojo skiedinio sąnaudos. 
Galimybė montuoti vamzdžius su bet kokiais tarpais ir įvairia konfigūracija (vingiuotai ir laiptuotai). 
Patikimas šildymo vamzdžių tvirtinimas. 
Naudojant atitinkamą izoliaciją, galima kloti grindyse, kurias veikia didelės apkrovos arba lubose su 
padidinta akustine izoliacija.
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Sistema KAN-therm TBS
Grindinis šildymas vandeniu naudojant sistemos KAN-therm TBS plokštes priskiriamas prie grindinio 
šildymo konstrukcijų, paklotų „sausa” sistema. Šildymo vamzdžiai klojami izoliacijos plokštėse su  
specialiu profiliu (grioveliu), o paskui dengiami sausu išlyginamuoju mišiniu, kurio sluoksnio storis  
priklauso nuo grindų projektinio eksploatacijos apkrovimo. Šiluma iš šildymo vamzdžių tolygiai  
perduodama į sausą išlyginimo sluoksnį per plienines spinduliavimo plokšteles, išdėstytas  
plokščių grioveliuose.

Pritaikymas: 

Grindinis ir sieninis šildymas („sausas” metodas) gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatuose.  
Grindinis ir sieninis šildymas („sausas” metodas) remontuojamuose objektuose - lubose ir lengvose  
konstrukcijose, medinėse mažų apkrovų konstrukcijose, kurios jautrios didelėms apkrovoms.

Privalumai:

Nedidelis aukštis. 
Lengva konstrukcija, leidžianti naudoti nedidelės keliamosios galios lubose, medinėse lubose. 
Montavimo greitumas, dėl klojimo būdo ir nesant būtinybės laukti išlyginamojo skiedinio sukietėjimo. 
Gali veikti iškart po sumontavimo. 
Galimybė naudoti esamuose pastatuose, restauruojant, paveldo pastatuose. 
Galimybė naudoti sporto objektuose taškiniam elastingų grindų šildymui.
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Sistema KAN-therm Rail
Grindinis šildymas vandeniu (grindų arba sienų), susidedantis iš sistemos KAN-therm Rail  
elementų, priskiriamas prie grindinio šildymo sistemu, klojamų „šlapiu” metodu.

Sistema KAN-therm Rail grindžiama specialiomis plastikinėmis juostomis, kurių pagalba yra  
tvirtinami šildymo vamzdžiai. Plastikinės juostos gali būti tvirtinamos tiesiai prie pastato konstrukcijų 
be papildomos šiluminės izoliacijos (grindys, siena arba gruntas) arba prie pastato konstrukcijų ant 
šiluminės izoliacijos, pvz. sistemos KAN-therm Tacker (grindys, siena).

Sistemos KAN-therm Rail elementai puikiai pasiteisina išorinių  paviršių šildymo sistemose, kai jas 
tiesiogiai arba iš dalies veikia atmosferos reiškiniai: sniegas, susidarantis ledo sluoksnis.

Tokio tipo sistemų paskirtis yra pagreitinti sniego ir ledo tirpimą, džiovinimą bei palaikyti pastovią  
naudojamo paviršiaus temperatūrą (praėjimai, stovėjimo aikštelės, įvažiavimai į garažus, laiptai,  
terasos, nusileidimo takai ir pan.) bei grunto temperatūrą (sporto stadionai, futbolo aikštės ir pan.).

Pritaikymas:

Grindinis šildymas „sausu” metodu, grindims su tuštumomis, pvz., klojamoms ant sijų  
(elastingos sportui skirtos grindys).   
Grindų, sienų arba lubų šildymas ir šaldymas klojant „šlapiu” arba „sausu” metodu, išorinių 
paviršių šildymas ir šaldymas, pvz. takų, terasų, įvažiavimų į garažus, laiptų, nusileidimo takų, 
aikščių dangos, čiuožyklų - šaldymas. 
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Sistema KAN-therm NET
KAN-therm NET - tai šildymo vamzdžių sistema, skirta įvairių tipų grindims: ant betono pagrindo 
paklotai šiluminei izoliacijai, tiesiai ant betono pagrindo arba tiesiai ant grunto. Plokščio šildytuvo 
konstrukcija gali būti įvairi priklausomai nuo naudojamos šiluminės izoliacijos (arba kai jos nėra) 
bei sluoksnio virš vamzdžių tipo ir storio.

Sistemoje KAN-therm NET šildymo vamzdžiai tvirtinami prie pagrindo iš specialaus 3 mm  
skersmens vielos tinklo bei specialiomis plastikinėmis juostelėmis arba sąvaržomis, 
tvirtinančiomis vamzdį prie tinklo.

Vielos tinklą galima kloti ant sistemos KAN-therm Tacker izoliacinių plokščių arba ant standartinių 
EPS izoliacinių plokščių, padengtų drėgmę sulaikančia PE plėvele, pritvirtinta prie putplasčio 
plastmasinėmis smeigėmis.

Sistemos KAN-therm NET elementus sėkmingai galima naudoti vamzdžių tvirtinimui monolitinėse 
konstrukcijose, pvz. keraminėse lubose, taip pat klojant vamzdžius išorinių paviršių šildymo  
sistemose, pvz., praėjimo takuose.
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Kolektoriai ir maišymo mazgai grindų grindinio sistemoms

Kolektorių spintelės potinkinės ir virštinkinės, priklausomai nuo investicijos poreikių

Belaidė valdymo automatika KAN-therm Smart ir laidinė KAN-therm Basic

Papildomi elementai, kaip, plastifikatoriai, tinklas pagrindui armuoti,  
pakraščių juostos ir kompensavimo elementai

Papildomi sistemos KAN-therm grindinio 
šildymo/šaldymo sistemų elementai
Sistema KAN-therm grindinio šildymo/šaldymo sistemoms taip pat tiekia įvairius  
papildomus elementus, kaip:

1

2
3

1 2

3
4

Automatika Smart 
1. Belaidė plokštė. 

2. Elektrinė pavara Smart 24V/230V.
3. Belaidis termostatas su LCD.

1 2 3 4

1. Kolektoriai serija 51A.

2. Kolektoriai serija 55A.

3. Kolektoriai serija 71A.

4. Kolektoriai serija 75A.

5. Kolektoriai serija 73A.

6. Kolektoriai serija 77A.

7. Maišymo mazgas su  
standartiniu siurbliu.

8. Maišymo mazgas su  
elektroniniu siurbliu.

9. Maišymo mazgas su 
trieigiu ventiliu.

5

67 8 9

1 32

Kolektorių spintelės:

1. Virštinkinės SWN-OP. 

2. Potinkinės SWP-OP.

3. Potinkinės SWPG-OP.

Automatika Basic 
1. Laidinė elektros plokštė.

2. Elektrinė pavara 24V/230V.
3. Savaitinis termostatas

su grindų jutikliu.
4. Patalpos elektroninis termostatas.
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Projektai
Geriausias aukštos sistemos KAN-therm kokybės patvirtinimas yra jos naudojimas įvairiose statybos 
srityse. Nesvarbu, kad kasdien jų nepastebime, KAN-therm sistemos jau daugiau nei 20 metų be 
avarijų veikia didžiausiose gyvenvietėse, visuomeninės paskirties pastatuose, privačiuose namuose, 
sporto ir poilsio objektuose, taip pat gamybos cechuose ir fabrikuose.

Sistema KAN-therm yra puikus sprendimas tiek naujoms investicijoms, tiek remontuojamiems 
pastatams, todėl ją galima rasti seniausiuose paveldo objektuose ir religinės paskirties pastatuose.

1. Ligoninės malūnsparnių aikštelė 
 - Olsztyn, Lenkija.

2. Paukštynas
- Brzozowo Wielkie, Lenkija.

3. Salotų perkrovimo cechas  
- Kosów, Lenkija.

4. Individualus namas
- Poznań, Lenkija.

5. Zoologijos sodas,
- Poznań, Lenkija.

6. Porsche salonas, Niederrhein
- Moers, Vikietija.

7. Metro stotis Park Pobiedy 
 - Maskva, Rusija.

8. Cerkvė Belyj Chram  
- Minskas, Baltarusija.

9. Metropolito Aleksejaus cerkvė
- Nižnyj Nowogród, Rusija.

10. Kristaus gimimo cerkvė
- Kijevas, Ukraina.

1

3 4

2

5

6 7

8 9 10



www.kan-therm.com

Push Platinum

Push

Press LBP

Steel

Inox

PP

SISTEMA KAN-therm
Optimali, kompleksinė santechninė multisistema, susidedanti iš naujausių,  
tarpusavyje pasipildančių sprendimų vandentiekio, šildymo bei technologinių  
ir gesinimo vamzdynų srityje. 

Tai tobulas universalios sistemos vizijos realizavimas, kurs tapo realiu dėka KAN konstruktorių 
daugiametės patirties bei aistros, griežtos medžiagų bei galutinių produktų kokybės kontrolės  
ir dėka veiksmingos santechnikos rinkos paklausos analizės, atitinkančios statybos normas.

Sprinkler

Plokštuminis šildymas  
ir automatika  
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Spintelės ir kolektoriai

KAN Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51,  
16-001  
Białystok-Kleosin
Lenkija

Gintaras Antanaitis
Techninis ir prekybos atstovas Baltijos šalims
tel. 8 686 11884, e. paštas: gantanaitis@kan.com.pl

Dainius Kontrimas
Prekybos atstovas Lietuvai 
tel. 8 640 40405, e. paštas: dkontrimas@kan.com.pl


