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Ring „Ma ga zy nu In sta la to ra”: ru ry grzew cze 
w ogrze wa niu pod ło go wym są naj waż niej sze!

Ru�ry� grzew�cze,� naj�istot�niej�szy

skład�nik�każ�de�go�wod�ne�go�ogrze�wa�-

nia� płasz�czy�zno�we�go,� de�cy�du�ją� o

sku�tecz�no�ści�prze�ka�zy�wa�nia�cie�pła,�a

od� ich� ja�ko�ści�za�le�ży�bez�a�wa�ryj�na� i

dłu�go�wiecz�na�pra�ca�in�sta�la�cji�(na�le�-

ży� pa�mię�tać,� że� są� to� ele�men�ty� w

trwa�ły�spo�sób�umiesz�czo�ne�w�kon�-

struk�cjach�bu�dow�la�nych).�No�we,�w

ko�lo�rze�nie�bie�skim�(to�fla�go�wa�bar�-

wa� fir�my� KAN),� ru�ry� KAN�-therm

Blue�Flo�or�wy�twa�rza�ne�są�z�naj�wyż�-

szej�ja�ko�ści�po�li�ety�le�nu�o�pod�wyż�szo�-

nej�od�por�no�ści�na�wy�so�kie�tem�pe�ra�-

tu�ry�PE�-RT�typ�II�(Do�wlex�2388).

Ru�ry�te,�spe�cjal�nie�de�dy�ko�wa�ne�dla

ni�sko�tem�pe�ra�tu�ro�wych� ogrze�wań

płasz�czy�zno�wych� (kla�sa� 4/6� ba�rów,

Tmax� 70°C),� po�sia�da�ją� sku�tecz�ną

po�wło�kę� EVOH� za�bez�pie�cza�ją�cą

przed�prze�ni�ka�niem�do�wo�dy�grzew�-

czej�nie�po�żą�da�ne�go�tle�nu.�Pro�du�ko�-

wa�ne�są�w�za�kła�dach�w�Bia�łym�sto�ku

na�no�wo�cze�snej�i�wy�daj�nej�li�nii�pro�-

duk�cyj�nej�KAN.�Dzię�ki�ry�go�ry�stycz�-

nej�kon�tro�li�ja�ko�ści�su�row�ców�i�sa�mej

pro�duk�cji�wy�twa�rza�ne�ru�ry�grzew�cze

KAN�-therm�mo�gą�się�wy�ka�zać�trwa�-

ło�ścią�znacz�nie�prze�kra�cza�ją�cą�50�lat.�

100�lat!

Wy�jąt�ko�wość� PE�-RT� po�le�ga� na

tym,�że�po�zwa�la�uzy�skać�wy�so�ką,�dłu�-

go�ter�mi�no�wą� wy�trzy�ma�łość� (sta�bil�-

ność�ciepl�ną�i�ci�śnie�nio�wą)�przy�wy�-

so�kich� tem�pe�ra�tu�rach�bez�po�trze�by

kło�po�tli�we�go� sie�cio�wa�nia� struk�tu�ry

po�li�ety�le�nu.�Ce�cha�ta�de�cy�du�je�o�wy�-

so�kiej�trwa�ło�ści�prze�wo�dów.�

W�za�kre�sie� ty�po�wych� tem�pe�ra�tur

pra�cy�dla�ogrze�wań�pod�ło�go�wych,�czy�-

li�do�60°C,�pro�gno�zo�wa�ny�okres�eks�-

plo�ata�cji� rur� PE�-RT� się�ga� 100� lat!

War�to�wspo�mnieć,�że�prze�pro�wa�dzo�-

ne�ba�da�nia�pró�bek�rur,�po�cho�dzą�cych

z�pra�cu�ją�cej�nie�prze�rwa�nie�przez�20

lat�in�sta�la�cji�ogrze�wa�nia�pod�ło�go�we�-

go,� nie� wy�ka�za�ły� żad�nych� zmian� w

struk�tu�rze�ma�te�ria�łu.�Nie�za�no�to�wa�-

no�śla�dów�de�gra�da�cji,�a�waż�ny�wskaź�-

nik�cha�rak�te�ry�zu�ją�cy�sta�bil�ność�ter�-

mo�ok�sy�da�cyj�ną�two�rzy�wa�OIT�(czas

in�duk�cji�utle�nia�nia)�utrzy�my�wał�się

na�wy�so�kim�po�zio�mie.�Ozna�cza�to,�że

ru�ry�te�z�po�wo�dze�niem�prze�szły�pró�-

bę�cza�su�i�na�dal�spra�wu�ją�się�do�sko�-

na�le.� Ba�da�nia� wy�ka�za�ły� też,� że

pro�jek�to�we�na�prę�że�nia�ob�wo�do�-

we�w�ru�rach�PE�-RT�nie�tyl�ko

do�rów�nu�ją,�ale�i�prze�wyż�sza�ją

na�prę�że�nia�w�ru�rach�pro�du�-

ko�wa�nych� z� po�li�ety�le�nu

sie�cio�wa�ne�go�PE�-X�i�to�we

wszyst�kich� kla�sach� za�sto�-

so�wań�we�dług�ISO�10508.

Wy�jąt�ko�wa�czą�stecz�ko�wa

struk�tu�ra�te�go�ma�te�ria�-

łu�(spe�cy�ficz�ne,�dłu�gie�po�wią�-

za�nia� mię�dzy� po�li�me�ro�wy�mi� łań�cu�-

cha�mi�po�li�ety�le�nu)�oraz�moż�li�wo�ści

peł�nej�kon�tro�li,�wy�ni�ka�ją�cej�z�uprosz�-

cze�nia�pro�ce�su�pro�duk�cji�(bez�sie�cio�-

wa�nia),�po�wo�du�ją,�że�ru�ry�PE�-RT�w

in�sta�la�cjach� grzew�czych� sku�tecz�nie

kon�ku�ru�ją�z�prze�wo�da�mi�z�in�nych�ma�-

te�ria�łów.�Dzię�ki�swej�nie�zwy�kłej�ela�-

stycz�no�ści�są�ła�twe�w�ukła�da�niu,�na�-

wet�w�ni�skich�tem�pe�ra�tu�rach.�Ce�cha

ta�jest�bar�dzo�ce�nio�na�przez�mon�te�-

rów�ukła�da�ją�cych�pę�tle� grzew�cze�w

róż�nych�wa�run�kach�mon�ta�żu,�np.�w

nie�ogrze�wa�nych�po�miesz�cze�niach.

Ru�ry�PE�-RT�cha�rak�te�ry�zu�ją�się�tak�-

że�bar�dzo�wy�so�ką�gład�ko�ścią�ścia�nek,

uzy�ska�ną� w� pro�ce�sie� wy�tła�cza�nia

(więk�szą�w�po�rów�na�niu�z�ru�ra�mi�PE�-X

lub�PB),�ma�ją�cą�wpływ�na�zmniej�szo�-

ne�opo�ry�prze�pły�wu,�a�tak�że�mniej�-

szą�po�dat�ność�na�za�le�ga�nie�osa�dów.�

Nie�bie�ska�li�nia

No�wa,� „nie�bie�ska”� li�nia� rur

grzew�czych�KAN�-therm�PE�-RT

to�wy�raz� ten�den�cji� na� ryn�ku

cha�rak�te�ry�zu�ją�cej� się� co�raz

więk�szym�udzia�łem�tej�od�-

mia�ny�two�rzy�wa�w�ru�ro�wych�in�sta�la�-

cjach�dla�wo�dy�użyt�ko�wej�i�ogrze�wa�-

nia.�W�2007�ro�ku�w�za�chod�niej�Eu�ro�-

pie�udział�ten�wy�no�sił�już�30%�wśród

wszyst�kich� two�rzyw� po�li�me�ro�wych

sto�so�wa�nych�w�tech�ni�ce�in�sta�la�cyj�nej,

ta�kich�jak�PE�-X,�PP,�PB�i�in.

Ru�ry�KAN�-therm�PE�-RT,�pro�du�-

ko�wa�ne�w�du�żym�za�kre�sie�śred�nic

12,�14,�16,�18,�20�i�25�mm,�spraw�-

dza�ją� się�we�wszyst�kich�za�kre�sach

ogrze�wa�nia� płasz�czy�zno�we�go.� Pre�-

KAN
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Nie�za�wod�ność�i�trwa�łość,�kom�plet�ność�oraz�ła�-
twość�mon�ta�żu,�a�tak�że�przy�stęp�na�ce�na�-�ty�mi
ce�cha�mi�po�win�ny�cha�rak�te�ry�zo�wać�się�no�wo�-
cze�sne�sys�te�my�grzew�cze.�Ogrze�wa�nie�płasz�-
czy�zno�we�KAN�-therm,�do�sto�so�wu�jąc�się�do�ta�-

kich�wy�ma�gań,�ofe�ru�je� roz�wią�za�nia� tech�nicz�ne
no�wo�cze�sne�i�nie�ustan�nie�roz�wi�ja�ne.
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Py�ta�nie�do...

Któ�re�sys�te�my�ma�ją�w�ofer�cie�

ru�ry�two�rzy�wo�we�o�śred�ni�cy�12�mm,

opty�mal�nej�w�ogrze�wa�niu�

płasz�czy�zno�wym�ścien�nym?

Fot. 1. Ru ry grzew cze KAN -therm PE -RT.



dys�po�no�wa�ne�są�też,�ze�wzglę�du�na

wy�so�ką�ela�stycz�ność�i�trwa�łość,�do

sto�so�wa�nia� w� ogrze�wa�niach� płasz�-

czy�zno�wych�otwar�tych�po�wierzch�ni,

ta�kich�jak�bo�iska�pił�kar�skie,�lo�do�wi�-

ska�czy�cią�gi�ko�mu�ni�ka�cyj�ne.

Z�ra�cji�spe�cjal�ne�go�prze�zna�cze�nia

ru�ry�KAN�-therm�Blue�Flo�or�są�kon�-

ku�ren�cyj�ne�ce�no�wo�w�po�rów�na�niu�z

już�ist�nie�ją�cy�mi�na�ryn�ku�tzw.�ru�ra�-

mi�uni�wer�sal�ny�mi,� sto�so�wa�ny�mi�w

róż�nych�ty�pach�in�sta�la�cji.

Wszyst�ko�w�jed�nym

Sys�tem�ogrze�wa�nia�płasz�czy�zno�we�-

go�KAN�-therm�jest�kom�plet�ny,�a� to

ozna�cza,� że� za�wie�ra� wszyst�kie� ele�-

men�ty�(izo�la�cje,�roz�dzie�la�cze,�szaf�ki,

au�to�ma�ty�kę�i�ar�ma�tu�rę�przy�łą�cze�nio�-

wą)�nie�zbęd�ne�do�mon�ta�żu�spraw�ne�-

go�i�eko�no�micz�ne�go�ogrze�wa�nia.�Do�-

sto�so�wu�jąc�się�do�wy�ma�gań�współ�cze�-

snej�ar�chi�tek�tu�ry�i�tech�ni�ki�bu�dow�la�-

nej,�ofe�ru�je�ca�łą�pa�le�tę�roz�wią�zań�mo�-

co�wa�nia�rur�i�kon�struk�cji�izo�la�cji�(sys�-

te�my�Tac�ker,�Pro�fil,�Ra�il�oraz�TBS)

umoż�li�wia�ją�cych� w� do�wol�ny� spo�sób

za�bu�do�wę� ogrze�wa�nych� pod�łóg� i

ścian.�Dzię�ki�tej�róż�no�rod�no�ści�moż�na

wy�ko�nać�ogrze�wa�nie�pod�ło�go�we�me�-

to�dą�mo�krą�(ru�ry�za�le�wa�ne�są�ja�stry�-

chem)� lub� w� za�bu�do�wie� su�chej� (z

pod�ło�gą�„pły�wa�ją�cą”�lub�na�le�ga�rach).

Na�ba�zie�rur�o�śred�ni�cy�12�i�14�mm

moż�li�wy�jest�też�mon�taż�kom�plet�ne�-

go�ogrze�wa�nia�ścien�ne�go.

Roz�dzie�la�cze�też...

Waż�nym�ele�men�tem,�umoż�li�wia�ją�-

cym� roz�dział� i� re�gu�la�cję� czyn�ni�ka

grzew�cze�go,�są�roz�dzie�la�cze.�Tu�KAN

rów�nież�pro�po�nu�je�sze�ro�ki�wy�bór:�od

pro�stych�roz�wią�zań�z�za�wo�ra�mi�re�gu�-

la�cyj�ny�mi�w�dol�nej�bel�ce�(se�ria�51A)

po�no�wo�cze�sne�roz�dzie�la�cze�z�prze�-

pły�wo�mie�rza�mi�i�za�wo�ra�mi�ter�mo�sta�-

tycz�ny�mi� z� si�łow�ni�ka�mi� ter�mo�elek�-

trycz�ny�mi�(se�ria�75A).�

Dla�mniej�szych�in�sta�la�cji�pod�ło�go�-

wych�(do�kil�ku�dzie�się�ciu�m2)�sys�tem

KAN�-therm�ofe�ru�je�wy�god�ne�i�eko�-

no�micz�ne� roz�wią�za�nie� roz�dzie�la�cza

pę�tli�grzej�nych�zblo�ko�wa�ne�go�z�pom�-

po�wym�ukła�dem�mie�sza�ją�cym�(roz�-

dzie�lacz�se�ria�73A�i�77A).�Ta�kie�roz�-

wią�za�nie�jest�szcze�gól�nie�przy�dat�ne

w�ukła�dach�mie�sza�nych,�gdzie�ni�sko�-

tem�pe�ra�tu�ro�we�ogrze�wa�nie�pod�ło�go�-

we� uzu�peł�nia� sys�tem� ogrze�wa�nia

grzej�ni�ko�we�go�w�bu�dyn�ku.

Do�wszyst�kich�roz�dzie�la�czy�moż�na

do�brać�od�po�wied�nią�szaf�kę�(na�tyn�ko�-

we,� pod�tyn�ko�we).� Bo�ga�ta� jest� też

ofer�ta�po�zo�sta�łych�urzą�dzeń�i�ele�men�-

tów:�ter�mo�sta�tów�i�re�gu�la�to�rów,�mie�-

sza�czy�oraz�ar�ma�tu�ry�przy�łą�cze�nio�wej.

Szyb�ki�do�bór

Do�dys�po�zy�cji�nie�tyl�ko�pro�jek�tan�-

tów,�ale�i�in�we�sto�rów�i�wy�ko�naw�ców,

jest�do�sko�na�łe,�przy�ja�zne�na�rzę�dzie

do� szyb�kiej� kal�ku�la�cji� ogrze�wa�nia

pod�ło�go�we�go�KAN�-therm�-�pro�gram

KAN�Qu�ick�Flo�or,�do�stęp�ny�on�-li�ne

na� stro�nie� in�ter�ne�to�wej� fir�my.� Pro�-

gram,�pro�wa�dząc�użyt�kow�ni�ka�„za�rę�-

kę”,� wy�ko�nu�je� ob�li�cze�nia� ciepl�ne� i

hy�drau�licz�ne�ogrze�wań�pod�ło�go�wych

ukła�da�nych�me�to�dą�mo�krą� i� su�chą:

do�bie�ra�wy�daj�no�ści�ciepl�ne�grzej�ni�-

ków� płasz�czy�zno�wych,� wy�ma�ga�ne

roz�sta�wy�rur,�ilo�ści�ob�wo�dów�grzew�-

czych� w� po�miesz�cze�niach,� ob�li�cza

spad�ki� ci�śnień� w� obie�gach� grzew�-

czych,� spraw�dza� wa�run�ki� kom�for�tu

ciepl�ne�go� w� po�miesz�cze�niach.� Po

prze�pro�wa�dze�niu� ob�li�czeń� pro�gram

po�da�je� spe�cy�fi�ka�cję� do�bra�nych� ele�-

men�tów�ogrze�wa�nia�wraz�z�wy�ce�ną.
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Fot. 2. Sys te my mo co wa nia rur KAN -

-therm.

Fot. 3. Roz dzie lacz KAN -therm zblo -

ko wa ny z ukła dem mie sza ją cym.


