∅ 12-108 mm

SISTEMA KAN-therm

Steel
Greitas ir pigus šildymo
sistemų atnaujinimas su
Sistema KAN-therm Steel

ISO 9001

SISTEMA KAN-therm Steel
Per gyvenamo namo 50-ties metų “gyvenimo” laikotarpį remontas kainuoja apie 5% visų
išlaidų. Tuo tarpu eksploatacijos išlaidos yra apie 85%, iš kurių net 75% - išlaidos šildymui
ir karšto vandens ruošimui. Šios išlaidos dideliu laipsniu priklauso nuo vidaus sistemų
patikimumo. Pasirodo, kad šildymo sistemos pakeitimas leidžia kasmet sumažinti apie
20% energijos poreikio.
Taigi, šildymo sistemos remontas, kartu su kitais pastato šiluminio atnaujinimo darbais, tikrai įtakos
pastato energijos poreikio lygį. Šis rodiklis apsprendžia pastato energinio efektyvumo klasę.
Šildymo systemų keitimas paprastai yra komplikuotesnis procesas, negu montavimas naujame
pastate. Esamame pastate yra sunkiau prieiti prie vamzdynų, pats darbas susijęs su sunkinančiais
statybiniais darbais, taip pat dažniausiai darbus reikia atlikti greitai, trumpais terminais ar etapais.
Aukštus reikalavimus, keliamus medžiagom, naudojamom šildymo sistemų renovacijoje, puikiausiai
atitinka plieninių vamzdžių ir fasoninių detalių Sistema KAN-therm Steel.
Santechninė sistema KAN-therm Steel - tai šiuolaikiniai, preciziniai vamzdžiai bei fasoninės detalės,
gaminami iš aukštos kokybės anglinio plieno, išorėje padengti antikoroziniu cinko sluoksniu.
Skersmenų diapazonas: nuo 15 iki 108 mm, sienelės storis nuo 1,2 iki 2 mm. Sistemos montavimas pagrįstas greita ir paprasta „presavimo” technika, t.y. fasoninių detalių užpresavimu ant
vamzdžio. Maksimalūs pastovaus darbo parmetrai: 110°C tempe-ratūra ir 16 bar slėgis.
Dėka medžiagos sąvybių ir montavimo technikos, Sistema KAN-therm Steel idea-liai pasiteisina
senų šildymo systemų remonte bei keitime:

Šildymo sistemos atnaujinimas keliais žingsniais.
1. Priešgaisrinė sauga.

Sistemų montavimo metu nėra
galimybių atsirasti ugniai.
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2. Galima montuoti vamzdžių stovus.

Estetinės išvaizdos bei paprasto monta-vimo
dėka KAN-therm Steel vamzdžiai idealiai tinka
šildymo stovų montavimui tiek gyvenamose ..

3. Paprastas, greitas ir švarus
montavimas.

Sistemos Steel montavimas nereikalauja
komplikuotų įrankių, o montavimo laikas yra
trumpiausias tarp visų santechninių
sistemų technologijų.

4. Nereikia papildomų skylių atitvarose.
Sistemos KAN-therm Steel vamzdžiai, lyginant
su virinamomis plieninėmis ir PP-R sistemomis
turi mažiausią išorinį sker-smenį.

5. Senos sistemos demontavimas.

Tai „purviniausias“ viso remonto proceso etapas.

6. Radiatorių demontavimas
ir montavimas.

Jei nusprendėte pasilikti senus špižinius
radiatorius, reikia juos gerai praplauti.
Po praplovimo vėl sumontavus, reikia
sumon-tuoti termostatinius ventilius.

7. Šildymo magistralių
montavimas rūsiuose.

Dėka didelio standumo ir mažo terminio
pailgėjimo, KAN-therm Steel vamzdžių
montavimo ir jų pailgėjimo kompensavi-mo...

8. Radiatorių pajungimo montavimas.

Kadangi KAN-therm Steel vamzdžius galima lenkti
radiatorių pajungimą bei stovų montavimą
galima laisvai formuoti...

9. Sistemos bandymas.

Sistemos bandymą sandarumui galima atlikti tuoj
pat po montavimo. Kadangi KAN-therm Steel...

Informacija: 8-686-11884; 8-640-40405

www.kan-therm.com

