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Dziś na rin gu „MI”: szyb kie cio sy, 
czy li sys tem in sta la cji ru ro wych

Sys�tem� KAN�-therm� Push� skła�da

się�z�rur�po�li�ety�le�no�wych�PE�-Xc�i�PE�-

-RT�oraz�kształ�tek�z�two�rzy�wa�PPSU

lub�mo�sią�dzu�o�za�kre�sie�śred�nic�12-

32� mm.� Prze�zna�czo�ny� jest� dla� we�-

wnętrz�nych�in�sta�la�cji�wo�do�cią�go�wych

(cie�pła�i�zim�na�wo�da�użyt�ko�wa)�oraz

in�sta�la�cji�grzew�czych,�przede�wszyst�-

kim�do�roz�pro�wa�dzeń�lo�ka�lo�wych�w

bu�dow�nic�twie�wie�lo�ro�dzin�nym�oraz

kom�plet�nych�in�sta�la�cji�w�do�mach�jed�-

no�ro�dzin�nych.� Wszyst�kie� ele�men�ty

sys�te�mu�(ru�ry�PE�-RT,�złącz�ki�z�PPSU

i�mo�sią�dzu)�wy�twa�rza�ne�są�w

Pol�sce� w� za�kła�dach� KAN.

Pod�da�wa�ne�są�tam�ry�go�ry�-

stycz�nej�kon�tro�li�w�no�wo�-

cze�snym,�wy�po�sa�żo�nym�w

pro�fe�sjo�nal�ną�apa�ra�tu�rę�la�bo�-

ra�to�rium�ba�daw�czym,�co�gwa�-

ran�tu�je�utrzy�ma�nie�wy�so�kie�go�stan�-

dar�du�ja�ko�ści�pro�duk�tów.�Pro�duk�cja,

tak� jak�ca�ła�dzia�łal�ność� fir�my�KAN,

od�by�wa� się� pod� nad�zo�rem� sys�te�mu

za�rzą�dza�nia�ja�ko�ścią�ISO�9001:2008.

Ele�ment�ca�ło�ści

KAN�-therm�Push�jest�waż�nym�ele�-

men�tem�ca�łe�go�mul�ti�sys�te�mu�in�sta�-

la�cyj�ne�go�pod�wspól�ną�na�zwą�KAN�-

-therm.�W�je�go�skład�wcho�dzą�rów�-

nież:

l Sys�tem�KAN�-therm�Press�z�ru�ra�mi

wie�lo�war�stwo�wy�mi�łą�czo�ny�mi�tech�ni�-

ką� za�pra�so�wy�wa�nia� sta�lo�we�go� pier�-

ście�nia,

l Sys�te�my�KAN�-therm�Ste�el�i�Inox�z

pre�cy�zyj�nych�rur�i�złą�czek�sta�lo�wych

(stal�wę�glo�wa�i�nie�rdzew�na)�za�pra�so�-

wy�wa�nych,

l Sys�tem�KAN�-therm�PP�z�rur�i�złą�-

czek�z�po�li�pro�py�le�nu�PP�-R,

l Sys�tem� KAN�-therm� ogrze�wa�nie

płasz�czy�zno�we�-�kom�plet�ne�ogrze�wa�-

nie�pod�ło�go�we�i�ścien�ne.�

Dzię�ki�tak�bo�ga�tej�ofer�cie�moż�li�we

jest� wy�ko�na�nie� każ�dej,� kom�plet�nej

in�sta�la�cji,�nie�za�leż�nie�od�jej�wiel�ko�ści

i�prze�zna�cze�nia.

Dwa�ro�dza�je�rur

Sys�tem�KAN�-therm�Push�ofe�ru�-

je�dwa�ro�dza�je�rur�po�li�ety�le�no�wych

o� zbli�żo�nych�pa�ra�me�trach�pra�cy� -

PE�-RT�i�PE�-Xc.�Cha�rak�te�ry�zu�ją�się

sze�ro�kim� za�kre�sem� śred�nic� -

12x2,0;� 14x2,0;� 18x2,0;� 18x2,5;

25x3,5;�32x4,4�mm.

Ru�ry�KAN�-therm�PE�-RT�wy�twa�-

rza�ne� są� z� od�mia�ny� po�li�ety�le�nu� o

pod�wyż�szo�nej�od�por�no�ści�na�tem�-

pe�ra�tu�rę� (Po�ly�Ethy�le�ne� of� Ra�ised

Tem�pe�ra�tu�re�Re�si�stan�ce).�Je�go�uni�-

kal�na�struk�tu�ra�mo�le�ku�lar�na�de�cy�-

du�je�o�do�sko�na�łych�wła�ści�wo�ściach

me�cha�nicz�nych�i�du�żej�wy�trzy�ma�ło�-

ści�na�wy�so�ką�tem�pe�ra�tu�rę.�Po�pu�-

lar�ność�te�go�two�rzy�wa�nie�ustan�nie

ro�śnie.�Już�w�2007�ro�ku�udział�PE�-

-RT� w� pro�duk�cji� rur� z� two�rzyw

sztucz�nych�prze�kra�czał�30%�i�ten�-

den�cja�ta�sta�le�się�po�głę�bia.�

Ru�ry� PE�-Xc� Sys�te�mu� KAN�-

-therm�Push�pro�du�ko�wa�ne�są�z

po�li�ety�le�nu�wy�so�kiej�gę�sto�ści

pod�da�ne�go� mo�le�ku�lar�ne�mu

sie�cio�wa�niu� stru�mie�niem

elek�tro�nów� (me�to�da� „c”� -� fi�-

zycz�na,�bez�udzia�łu�che�mi�ka�liów).

Ta�kie� sie�cio�wa�nie� struk�tu�ry� po�li�-

ety�le�nu� po�wo�du�je� uzy�ska�nie� naj�-

bar�dziej�opty�mal�nej,�wy�so�kiej�od�-

por�no�ści�na�ob�cią�że�nia�ter�micz�ne�i

me�cha�nicz�ne.

Oby�dwa�ro�dza�je�rur�po�sia�da�ją�ba�-

rie�rę�(po�wło�kę�EVOH)�za�po�bie�ga�-

ją�cą� prze�do�sta�wa�niu� się� (dy�fu�zji)

tle�nu�przez�ścian�ki�rur�z�oto�cze�nia

do�wo�dy�grzew�czej.�Ma�ją�więc�cha�-

rak�ter�uni�wer�sal�ny�-�moż�na�je�sto�-

so�wać� za�rów�no� w� in�sta�la�cjach

grzew�czych,�jak�i�wo�do�cią�go�wych.

Po�nie�waż�wszyst�kie�ru�ry�ma�ją�jed�-

na�ko�wą�kon�struk�cję,�do�po�łą�cze�nia
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Nie�za�wod�ność,�trwa�łość,�ła�twość�i�szyb�kość�mon�ta�-
żu�oraz�przy�stęp�na�ce�na�-�te�ce�chy�po�win�ny�cha�-
rak�te�ry�zo�wać�współ�cze�sne�ma�te�ria�ły�in�sta�la�cyj�-
ne.�Kom�plet�ny�sys�tem�in�sta�la�cyj�ny�KAN�-therm
Push,�dzię�ki�speł�nie�niu�tych�wy�mo�gów,�za�pew�nił

so�bie�wy�so�ką�po�zy�cję�w�za�kre�sie�we�wnętrz�nych�in�-
sta�la�cji�ru�ro�wych,�nie�tyl�ko�w�pol�skim�bu�dow�nic�twie.
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Py�ta�nie�do...

Przy�dat�ność�sys�te�mów��in�sta�la�cyj�nych

naj�czę�ściej�roz�pa�tru�je�się�pod�ką�tem�no�-

wych�in�we�sty�cji.�Któ�re�z�ofe�ro�wa�nych

sys�te�mów�(pod�wzglę�dem�ma�te�ria�łów�

i�spo�so�bów�łą�cze�nia)�są�naj�bar�dziej

przy�dat�ne�przy�mo�der�ni�za�cji�(wy�mia�-

nach)�in�sta�la�cji:�wo�do�cią�go�wych,�c.o.?



ich ze złącz ka mi sto so wa -

ny jest tyl ko je den ro dzaj

pier ście nia za ci sko we go.

Nie rzad ko po peł nia -

nym błę dem przy pro jek -

to wa niu in sta la cji grzew -

czych jest tech nicz nie i

eko no micz nie nie uza sad -

nio ne prze wy mia ro wa nie,

po le ga ją ce na za wy że niu

śred nic prze wo dów. Opty -

mal ny, pre cy zyj ny do bór śred nic rur

mo że przy nieść znacz ne oszczęd no -

ści przy za cho wa niu, a na wet po lep -

sze niu wa run ków eks plo ata cji. Te mu

ce lo wi przy świe ca ło wpro wa dze nie

do sys te mu KAN -therm Push po li -

ety le no wych rur PE -Xc i PE -RT o

śred ni cy 12 mm dla przy łą czeń

grzej ni ków w in sta la cji.

Oka zu je się, że dla in sta la cji z ga -

łąz ka mi grzej ni ko wy mi 12x2 mm, w

po rów na niu ze śred ni ca mi więk szy -

mi, moc tra co na przez ga łąz ki jest

niż sza (ok. 27% w po rów na niu ze

śred ni cą 18 mm), a spraw ność in -

sta la cji wyż sza. Ko rzyst na jest

też mniej sza po jem ność in sta la -

cji. Dzię ki więk szej pręd ko ści wo -

dy w prze wo dach od po wie trza nie in -

sta la cji jest sku tecz niej sze. Ru ra

12x2 mm, za spra wą ko rzyst nej pro -

por cji śred ni cy do gru bo ści ścian ki,

po sia da więk szą od por ność na ci śnie -

nie we wnętrz ne. To z ko lei prze kła -

da się na jej więk szą trwa łość przy

tych sa mych pa ra me trach pra cy. Do -

dat ko wo niż szy jest koszt ma te ria -

łów, mniej sze też po win ny być na -

kła dy na ro bo ci znę. Jak wi dać, nie

opła ca się za wy żać śred nic in sta la cji.

Ru ry KAN -therm o śred ni cy 12 mm

znaj du ją tak że za sto so wa nie w co raz

bar dziej po pu lar nych in sta la cjach

ogrze wa nia ścien ne go. 

Pod sta wo wą me to dą łą cze nia rur

PE -Xc i PE -RT w sys te mie KAN -

-therm Push jest bez orin go wa tech -

ni ka za ci sko wa Push. Po łą cze nia

uzy sku je się po przez wci śnię cie

roz sze rzo nej koń ców ki ru ry na

złącz kę, a na stęp nie na su nię cie na

po łą cze nie mo sięż ne go pier ście nia.

Tech ni ka ta nie wy ma ga żad nych

do dat ko wych uszczel nień, gwa ran -

tu je ide al ną szczel ność i trwa łość

in sta la cji. Umoż li wia pro -

wa dze nie in sta la cji

w prze gro dach

bu dow la nych (w szlich cie pod ło go -

wej i pod tyn kiem) bez żad nych

ogra ni czeń. Du żym atu tem tej

tech ni ki jest brak na rzę dzi za si -

la nych elek trycz nie z sie ci.

Mon te rzy ma ją do wy bo -

ru ręcz ną pra skę me cha -

nicz ną (łań cu cho wą)

oraz z noż nym na pę -

dem hy drau licz nym.

No wo ścią są po ręcz ne i

lek kie roz pie ra ki (eks pan de ry) i

pra ski aku mu la to ro we.

Pod�łą�cza�nie�urzą�dzeń

Sys tem KAN -therm Push da je in -

sta la to rom sze reg roz wią zań umoż -

li wia ją cych wy god ne pod łą cze nie

urzą dzeń sa ni tar nych i grzew czych.

Do bez po śred nie go przy łą cza nia

grzej ni ków (a tak że roz dzie la czy)

słu ży bo ga ta ga ma złą czek z gwin ta -

mi oraz złą czek za ci sko wych śru -

bun ko wych. In te re su ją ca jest ofer ta

ele men tów do pod łą cza nia grzej ni -

ków za si la nych od do łu, przy po dej -

ściu za rów no z pod ło gi,

jak i ze ścia ny. Łą cze nie

tych ele men tów z ru ra mi

od by wa się w tech ni ce

Push (na su wa ny pier -

ścień), dla te go też po łą -

cze nia mo gą być umiesz -

cza ne w szlich cie pod ło -

go wej i pod tyn kiem. Ele -

men ty przy łącz ne mo gą

wy stę po wać w for mie po -

je dyn czych lub po dwój -

nych ko la nek z róż nej dłu -

go ści króć ca mi z ni klo wa -

nych ru rek mie dzia nych o

śred ni cy ze wnętrz nej 15 mm. Rur ki

te pod łą cza ne są do grzej ni ko wych

za wo rów od ci na ją cych lub blo ków

za wo ro wych po przez za ci ski do rur

mie dzia nych. W eko no micz nej wer -

sji ele ment przy łą cze nio wy ma for -

mę króć ca o dłu go ści 500 mm, z ru -

ry wie lo war stwo wej 16 mm za koń -

czo nej złącz ką Push do pod łą cze nia

rur PE -Xc lub PE -RT o śred ni cy 14

lub 18 mm. Za le tą te go roz wią za nia

jest moż li wość do wol ne go for mo -

wa nia po dej ścia.

Z ko lei ze spo lo ne trój ni ki mi jan -

ko we KAN -therm umoż li wia ją, w

znacz nie krót szym cza sie i w spo sób

es te tycz ny, roz pro wa dze nie grzew -

czej in sta la cji

miesz ka nio -

wej bez ko -

niecz no ści

s to  so  wa  -

nia osob -

nych trój ni ków i

mi ja nek. Ele men ty te

mo gą być też uży wa ne

do ukła da nia in sta la cji

grzew czych, pro wa -

dzo nych po ścia -

nach po miesz czeń.

Do przy łą cza nia urzą -

dzeń wo do cią go wych słu żą po dej ścia

do ba te rii KAN -therm (ko la na z

gwin tem wewn. 1/2'') z króć ca mi do

po łą czeń Push, wy ko na ne z mo sią -

dzu lub PPSU. Wszyst kie po dej ścia

do ba te rii wy po sa żo ne są w prak tycz -

ne, sa mo usz czel nia ją ce się kor ki do

prób ci śnie nio wych.

Piotr Ber tram

Fot. 1. Uni ka to wa śred ni ca 12 mm.
Fot. 2. Przy kła dy pod łą czeń grzej ni -
ków w sys te mie KAN -therm Push
Fot. 3. Prak tycz ne trój ni ki mi jan ko we.
Fot. 4. Po dej ście pod ba te rię z PPSU.
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War�to�

opty�ma�li�zo�wać

Szyb�kie,�

trwa�łe�po�łą�cze�nie
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