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w celu wyeliminowania potencjalnego ryzyka 
nieszczelności i awarii systemu instalacyjnego 
firma KAN wprowadziła na rynek kształtki Ul-
traLine, które dzięki odpowiednio wyprofilowa-
nym króćcom szczelnie i trwale łączą się z rurą. 
– Niemal trzy dekady doświadczeń w pracach 
nad konstrukcją i produkcją elementów składo-
wych systemów, wykorzystywanych do instalacji 
wodnych i grzewczych, pozwoliły nam opraco-
wać innowacyjny produkt, oparty na niespo-
tykanej dotąd możliwości trwałych połączeń 
różnych materiałów w ramach jednej konstruk-
cji – wyjaśnia doradca techniczny z firmy KAN.  
– Najważniejszym elementem nowego systemu 
są kształtki UltraLine. Po założeniu rury na kró-
ciec kształtki i dosunięciu tulei nasuwanej do 
jej kołnierza następuje „wprasowanie” rury po-
między specjalnie zaprojektowane garby. Dzięki 
temu uzyskiwana jest 100% szczelność połącze-
nia bez konieczności stosowania dodatkowych 
elementów uszczelniających. 
Poza całkowitą szczelnością instalator zyskuje 
również gwarancję, że wykonane połączenie bę-

dzie wyróżniała wysoka odporność mechaniczna.  
A to wszystko dzięki specjalnym wypustkom na 
końcu króćca, pomiędzy którymi wprasowano 
cienką warstwę polietylenu. Rozwiązanie to za-
bezpiecza połączenie przed skutkami pracy ter-
micznej całej instalacji, eliminując ryzyko mecha-
nicznego zsunięcia rury z kształtki.

Materiały, które się nie łączą 

Do istotnych cech nowych kształtek warto do-
dać jeszcze jedną, wynikającą z przeznaczenia 
całego Systemu KAN-therm UltraLine. 
– Z założenia system ma umożliwiać łączenie róż-
nych materiałów. DDzięki specjalnym stoperom 
znajdującym się na końcu kształtki, zyskujemy pew-
ność, że zarówno mosiężna powierzchnia kształt-
ki, jak i warstwa aluminium, wykorzystana w kon-
strukcji rury wielowarstwowej, nie będą miały  
ze sobą styczności – wyjaśnia ekspert firmy KAN. 
– Eliminujemy w ten sposób potencjalne ryzyko wy-
stąpienia korozji kontaktowej na styku mosiądz –
warstwa aluminium. 

syMetria ułatwiająca Montaż

ważnym elementem nowego Systemu KAN-
-therm UltraLine jest symetryczna tuleja nasu-
wana, która podnosi komfort i bezpieczeństwo 
montażu. To ukłon w stronę intuicyjnego, wy-
godnego oraz szybkiego wykonywania połączeń,  
a docelowo zwrócenie uwagi na optymalizację, 
bezpieczeństwo i większą efektywność pracy. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu instalator nie musi 
pilnować sposobu ustawienia tulei podczas wy-
konywania połączeń. Cecha ta eliminuje wy-
stępowanie pomyłek i podnosi komfort pracy  
z produktem szczególnie w trudnych warunkach 
budowlanych, kiedy ryzyko powstania błędu jest 
szczególnie duże.

Jednym z bardziej newralgicznych miejsc w instalacjach wodnych  
i grzewczych są kształtki odpowiadające za prawidłowe – a zatem trwałe, 
bezpieczne i odporne na uszkodzenia – zespolenie rur. Ich niewłaściwy 
dobór wiąże się z ryzykiem wystąpienia błędów montażowych,  
co w przyszłości może skutkować niebezpieczną awarią całego systemu, 
zwłaszcza jeśli w danej konstrukcji wykorzystujemy kilka rodzajów rur. 

Innowacyjne kształtkI 
KAN-therm UltrAliNe

http://www.instalreporter.pl
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Zwróćmy też uwagę na montaż kształtek, któ-
rych specjalnie skonstruowany korpus umożli-
wia wygodną pracę z użyciem narzędzi nawet  
w trudnodostępnych miejscach. Bardzo szeroki 
kąt podejścia widełkami narzędzia do kształtki 
(unikalna na rynku cecha Systemu KAN-therm  
UltraLine) umożliwia montaż pod kątem nawet 270°!

trzy eleMenty, na które warto 
zwrócić uwagę 

Aby System KAN-therm UltraLine sprawdzał się 
nawet w najbardziej skomplikowanych instala-
cjach, konstruktorzy oraz specjaliści działu tech-
nicznego firmy KAN zadbali o jego podstawowe 
elementy:
•	osłona	antydyfuzyjna	EVOH	w	rurach	 jedno-
rodnych	z	polietylenu	sieciowanego	PE-X	oraz	
polietylenu	PE-RT	odpornego	na	wysoką	tem-
peraturę,
•	warstwa	ze	specjalnie	dobranego,	elastyczne-
go aluminium, będąca jednym z najważniejszych 
elementów konstrukcji rur wielowarstwowych 
PE-RT/AL/PE-RT,
•	kształtki	KAN-therm	UltraLine	z	PPSU	lub	mosią-
dzu, pozwalające na łączenie obu rodzajów rur.
w tym ostatnim przypadku za solidność połą-
czeń odpowiada specjalna tuleja nasuwana KAN-
-therm	UltraLine	z	tworzywa	PVDF.	
Dzięki takiej różnorodności elementów w ra-
mach jednego systemu, możemy uzyskać dwa 
różne kompletne rozwiązania techniczne, okre-
ślane	jako	System	KAN-therm	UltraLine	PE	lub	
System KAN-therm UltraLine AL. 
Instalator ma wybór dowolnej konfiguracji, a pro-
sta bezoringowa konstrukcja kształtek minimali-
zuje ryzyko popełnienia błędów montażowych. 
Specjaliści z działu technicznego KAN postawi-
li na niezawodność, stabilność i bezawaryjność 
nie tylko poszczególnych elementów, ale i całe-
go Systemu KAN-therm UltraLine. 

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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RapoRt „CiepłowniCtwo w polsCe. 
Edycja 2019”

Forum	Energii	zebrało	najważniejsze	dane	o	za-
opatrzeniu w ciepło, żeby zwrócić uwagę na cie-
płownictwo. 
Aż 76% ciepła powstaje w indywidualnych insta-
lacjach grzewczych. Pozostałe 24% jest wytwa-
rzane w systemach ciepłowniczych. w analizie 
„Ciepłownictwo	w	Polsce.	Edycja	2019”	jest	mało	
słów, ale dużo liczb, które powinny mobilizować 
do działania. Ciepłownictwo to nie tylko systemy 
ciepłownicze, ale też domy ogrzewane indywidu-
alnie. Mało było takich opracowań do tej pory.
Forum	Energii	chce	zwrócić	raportem	uwagę,	
że brak danych jest barierą transformacji sek-
tora energii w Polsce. Zaopatrzenie w ciepło 
jest domeną publiczną i dotyczy każdego pol-
skiego gospodarstwa domowego. Dane doty-
czące np. efektywności energetycznej, emisji 
zanieczyszczeń, form ogrzewania powinny być 
regularnie zbierane i powszechnie udostępnia-
ne. Polska nie będzie mogła policzyć rzetelnie 
kosztów i monitorować postępów walki ze smo-
giem, jeżeli dobrze nie zdiagnozuje problemu 
i nie zleci państwowym instytucjom zbierania 
danych nt. stanu budynków, źródeł ciepła, efek-
tywności energetycznej, emisji itd. Trzeba mieć  
nadzieję,	że	taką	funkcję	wypełni	program	ZONE.
Raport powstał w oparciu o najbardziej aktual-
ne dane i materiały publikowane przez: Główny 
Urząd	Statystyczny,	Agencję	Rynku	Energii,	Urząd	
Regulacji	Energetyki,	Krajową	Agencję	Poszano-
wania	Energii,	Krajowy	Ośrodek	Bilansowania	 
i	Zarządzania	Emisjami,	Izbę	Gospodarczą	Cie-
płownictwo	Polskie,	Eurostat	i	inne.
Przygotowując niniejszą publikację, autorzy do-
strzegli problemy, które mogą być barierą nie 
tylko przy tworzeniu obiektywnego i pełnego 
obrazu ciepłownictwa w Polsce, ale także przy 

wprowadzaniu potrzebnych zmian w tym sekto-
rze. Należą do nich:
•	brak	dostępu	do	danych	−	albo	nie	są	one	zbie-
rane, albo nie są podawane do publicznej wia-
domości,
•	w	publikowanych	danych	brak	spójności	me-
todycznej	−	instytucje	statystyczne	stosują	wła-
sną metodę, co uniemożliwia stworzenie spój-
nego obrazu badanego zagadnienia.
Fakty	i	liczby	nt.	ciepłownictwa:
•	87%	węgla	spośród	wszystkich	gospodarstw	
domowych	w	Unii	Europejskiej	spalają	Polacy	 
w domach,
•	47%	polskich	gospodarstw	ogrzewa	swoje	domy	
paliwami stałymi,
•	68	milionów	ton	CO2 rocznie emituje krajowe 
ciepłownictwo, co stanowi aż ¼ krajowej emisji 
CO2.
•	26	milionów	ton	węgla	energetycznego	zużywa	
rocznie ciepłownictwo,
•	21,4	tysiąca	kilometrów	wynosi	długość	sieci	
ciepłowniczych w Polsce,
•	80%	nieefektywnych	systemów	ciepłowniczych	
w Polsce,
•	30	mld	euro	rocznie	płacimy	za	choroby	będą-
ce skutkiem smogu w Polsce,
•	56%	w	grupie	ubogich	stanowią	gospodarstwa	
na wsi.
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