
2710/19 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Różne konstRukcje ogRzewań 
podłogowych

System KAN-therm Tacker – ogrzewanie podło-
gowe wykonywane metodą mokrą. Izolację ter-
miczną i przeciwwilgociową w systemie KAN-
-therm Tacker stanowi styropian wyposażony  
w folię metalizowaną lub laminowaną. Folia peł-
ni także rolę ekranu, który kieruje strumień, od-
dawanego przez rury ciepła lub chłodu do gór-
nej części podłogi. Folia ma nadruk w formie 
siatki o rozstawie 5 cm, co umożliwia sprawne 
układanie rur grzewczych. Rury grzewcze mo-
cowane są do izolacji spinkami tworzywowymi, 

RuRy kan-theRm pe-Rt Blue FlooR

KAN dla wszystkich rodzajów ogrzewania i chło-
dzenia podłogowego dostarcza wysokiej jakości, 
jednorodne rury polietylenowe PE-RT Blue Flo-
or z barierą antydyfuzyjną.
Rury te wytwarzane są z kopolimeru octanowego 
polietylenu o podwyższonej odporności termicz-
nej i o doskonałych właściwościach mechanicz-
nych. Doskonałe właściwości mechaniczne oraz 
elastyczność rur PE-RT Blue Floor zapewniają ła-
twe profilowanie i mocowanie pętli grzewczych. 
KAN oferuje rury PE-RT Blue Floor w najbardziej po-
pularnych średnicach: 12x2, 16x2, 17x2, 18x2, 20x2, 
25x2,5. Poza standardowym pakowaniem (zwoje 

200 m.b.), rury dostarczane są także w długich zwo-
jach pakowanych po 600 m.b. Stosowanie rur PE-RT 
Blue Floor w długich zwojach zapobiega powsta-
waniu dużej ilości krótkich odcinków rur, a układa-
nie pętli grzewczych z wykorzystaniem specjalne-
go, profesjonalnego rozwijaka znacznie zwiększa 
komfort pracy oraz skraca czas realizacji inwestycji.
Dzięki zjawisku pamięci kształtu, w rurach KAN-
-therm PE-RT Blue Floor zminimalizowano nie-
bezpieczeństwo zaślepienia lub powstania prze-
wężenia średnicy rury pod wpływem działania 
dużego obciążenia (pochodzącego np. od obcią-
żonej taczki lub deptania pętli grzewczych przez 
osoby postronne). Rury PE-RT Blue Floor zawsze 
powracają do swojej pierwotnej formy. 

System KAN-therm oferuje szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych 
umożliwiających budowę energooszczędnych i trwałych systemów 
wodnego ogrzewania i chłodzenia podłogowego. Daje możliwość 
wykonania praktycznie każdej, nawet najbardziej nietypowej instalacji 
podłogowej, ściennej czy sufitowej, a także instalacji ogrzewania 
powierzchni zewnętrznych. w niniejszym artykule prezentujemy systemy 
przeznaczone do budownictwa mieszkaniowego i ogólnego.

SyStemy KAN-therm – z myślą o wygodzie iNStAlAtorów

SyStem KAN-therm UltrAliNe – premierA roKU 2019

Jedną z nowości firmy KAN w 2019 jest System KAN-therm UltraLine, rozwiązanie o uniwer-
salnym zastosowaniu, gwarantujące pewny montaż bez dodatkowych uszczelnień.
UltraLine to system dla profesjonalistów, w którym wykorzystano zalety bezoringowej kon-
strukcji kształtek, niezawodności połączeń z nasuwaną tuleją oraz możliwość elastycznego 
doboru rodzaju rur. Produkt doskonały pod względem technicznym, charakteryzujący się 
100% szczelnością i wytrzymałością mechaniczną połączeń. Użytkownicy z pewnością doce-
nią go również za możliwość zastosowania aż czterech rodzajów rur do wyboru oraz wygod-
ny i bezpieczny montaż. więcej o Systemie KAN-therm UltraLine w kolejnych wydaniach IR.

http://www.instalreporter.pl
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System jest stosowany w przypadku układania 
ogrzewania i chłodzenia podłogowego w drew-
nianych konstrukcjach stropów, przy systemach 
suchej zabudowy oraz w przypadku układania in-
stalacji ogrzewania i chłodzenia ściennego.

Rozdzielacze

Dla poprawnej i równomiernej pracy podłogów-
ki wymagana jest tzw. regulacja hydrauliczna 
wszystkich pętli grzewczych. Podstawowa regu-
lacja instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczy-
znowego polega na wyrównaniu oporów prze-
pływu przez poszczególne wężownice w celu 
osiągnięcia wymaganego rozpływu wody. Regu-
lację taką możemy wykonać za pomocą:
- zaworów regulacyjnych na dolnej belce rozdzie-
laczy serii 51A, 71A,
- zaworów regulacyjno-pomiarowych (przepły-
womierzy) na dolnej belce rozdzielaczy serii 55A, 
75A, N75A i N75E.
- rozdzielacz serii 73A i 77A podłączony bezpośred-
nio do instalacji grzejnikowej stanowi miejscowy 
układ zmieszania. Głowica termostatyczna z ka-
pilarą, pełni rolę zabezpieczenia przed ewentual-

nym wzrostem temperatury, jak również umożli-
wia jej regulację „w dół” od wartości 55°C.
Rozdzielacze do ogrzewania i chłodzenia płasz-
czyznowego należy montować w specjalnych 
szafkach instalacyjnych, które w ofercie KAN są 
dostępne w dwóch podstawowych wersjach: 
natynkowa i podtynkowa. Szafki do ogrzewania 
podłogowego cechują się zwiększonym rozmia-
rem oraz specjalnie dedykowanym miejscem na 
zamocowanie elementów automatyki sterującej. .

automatyka kan-theRm

Oferta automatyki ogrzewania płaszczyznowe-
go Systemu KAN-therm umożliwia optymaliza-
cję instalacji grzewczej i chłodzącej, w zależności 
od potrzeb konkretnej inwestycji, poprzez zasto-
sowanie odpowiednich urządzeń. Elementy au-
tomatyki ogrzewania i chłodzenia płaszczyzno-
wego systemu KAN-therm występują w dwóch 
wersjach: smart i basic+.

a następnie zalewane płynnym jastrychem. Po 
okresie wiązania, a następnie wygrzewania, na 
jastrychu układa się posadzkę docelową (par-
kiet, terakota itp.).

system kan-therm profil. Również ten system 
to ogrzewanie podłogowe wykonywane meto-
dą mokrą. Izolację termiczną i przeciwwilgocio-
wą w systemie stanowi styropian ze specjalnie 
wyprofilowaną warstwą folii tworzywowej tzw. 
wypustkami. Rury mocowane są do styropianu 
poprzez wciskanie ich pomiędzy wypustki, kon-
strukcja styropianu umożliwia stosowanie rur  
o średnicach 16-18 mm, układanych z rozstawem 
5-30 cm (skok co 5 cm).
w ofercie dostępne są styropiany o grubości 30 mm  
i 11 mm oraz styropian o grubości 20 mm (bez 
warstwy folii tworzywowej – wypustki wykona-
ne są w warstwie styropianu). System dostar-
cza także samą folie tworzywową z wypustkami.

system kan-therm tBs – system suchy. Izola-
cję termiczną w systemie KAN-therm TBS sta-
nowi styropian ze specjalnie profilowaną górną 
warstwą. Profilowanie górnej części styropianu 
umożliwia zamocowanie rury z rozstawem 167, 
250 lub 333 mm. Z uwagi na profilowanie styropia-
nu możliwe jest mocowanie rur o średnicy 16 mm.  
w skład systemu wchodzą także specjalne me-
talowe profile, które wciskane są w wyprofilowa-
ne w styropianie rowki. Po zamocowaniu meta-
lowego profilu w styropianie, montowane są rury 
grzewcze. 
Metalowe profile mają poprzeczne nacięcia umoż-
liwiające regulowanie ich długości poprzez odła-
mywanie poszczególnych segmentów. Po ułoże-
niu płyt TBS i rur, całość przykrywa się folią PE 
dla zabezpieczenia i uniknięcia ewentualnych od-
głosów ruchów termicznych konstrukcji. Następ-
nie układa się płytę kryjącą z suchego jastrychu. KAN sp. z o.o. 

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201

kan@kan-therm.com 
www.kan-therm.com
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Ważne dla instalatora

• Bardzo częstym przypadkiem, niekorzystnie wpływają-
cym na trwałość eksploatacyjną posadzki, jest redukcja 
grubości wylewki ponad rurą. Prowadzi to do znaczne-
go osłabienia posadzki i tendencji do jej nadmiernego 
pękania. Aby uzyskać trwałą wylewkę betonową, bez-
względnie trzeba przestrzegać zaleceń co do jej mini-
malnej grubości i pilnować tego podczas jej układania.
• Niezalecane jest również zwiększanie grubości wy-
lewki. Jeżeli w świetle elementów konstrukcyjnych 
wysokość jest za duża, trzeba wcześniej dopilnować, 
by rezerwę wypełniono styropianem, pozostając przy 
grubości wylewki 65-70 mm. w celu ograniczenia wody 
zarobowej i uzyskania dogodnej dla układania konsy-
stencji betonu, zaleca się dodawanie tzw. plastyfika-
torów (BETONKAN lub BETOKAN PLUS). Brak dodat-
ku plastyfikatora do betonu jest ewidentnym błędem 
wykonawczym i powoduje znaczne zwiększenie poro-
watości jastrychu, a to w konsekwencji prowadzi do 
znacznego obniżenia zdolności przewodzenia ciepła 
przez posadzkę oraz jej właściwości mechanicznych.
• Czas wiązania jastrychu wynosi od 21 do 28 dni. Dopiero 
po tym czasie można przystąpić do procesu powolnego 
wygrzewania jastrychu. Oba procesy wymagają, aby bu-
dynek był już wyposażony w okna i drzwi, które umożliwią 
zapewnienie optymalnych warunków pielęgnacji jastry-
chu. Należy bezwzględnie unikać sytuacji uruchamiania 
instalacji tuż po wylaniu jastrychu np. w celu ochrony na-
pełnionej instalacji przed zamarznięciem.
• Z chęci zaoszczędzenia na elementach składowych insta-
lacji ogrzewania podłogowego, „fachowiec” kupuje zwykły 
styropian i kładzie na nim oddzielną warstwę foli aluminio-
wej bądź zwykłej PE. Skutkiem takiego podejścia do spra-
wy jest brak poprawnego, solidnego mocowania rury do 
izolacji termicznej i jej „wstawanie” podczas wykonywania 
wylewek. Jak się okazuje nie każdy instalator wie, że głów-
nym elementem mocującym spinkę nie jest sama izolacja 
(styropian), a warstwa foli trwale przyklejona do izolacji ter-
micznej. To do niej spinka kotwi się podczas próby jej wy-
ciągnięcia, dzięki specjalnie wyprofilowanym wypustkom. 
Tylko oryginalne płyty systemowe np. KAN-therm umożli-
wią montaż trwałego systemu ogrzewania podłogowego.

Przejdź Więcej o automatyce KAN-therm
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