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1  System rur i kształtek systemu KAN-therm UltraLine pozwala na swobodne dobierane elementów

sieciowania polietylenu strumieniem elektronów. 
Taki zabieg pozwala na uzyskanie wysokiej od-
porności na obciążenia mechaniczne i termiczne. 
Rury polietylenowe PE-RT i RE-Xc wyposażone 
są w powłokę antydyfuzyjną EVOH, która zapo-
biega przedostawaniu się tlenu do wnętrza in-
stalacji. Powłoka EVOH jest umiejscowiona po-
między warstwami polietylenu, dzięki czemu nie 
jest narażona na uszkodzenia mechaniczne pod-
czas montażu na budowie.
Rury PE-RT/AI/PE-RT mają budowę wielowarstwo-
wą, w których rura bazowa wykonana jest z odpor-
nego na wysoką temperaturę polietylenu PE-RT.  
To samo dotyczy warstwy zewnętrznej, chroniącej 
instalacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Pomiędzy tymi dwiema znajduje się z kolei powło-
ka ze specjalnego stopu aluminium zapobiegająca 
dyfuzji tlenu, a zarazem zmniejszająca wydłużal-
ność termiczną rur. Konstrukcja rur sprawia, że nie 
mają one pamięci kształtu, więc można je dowol-
nie formować. warto dodać, że warstwa aluminium 
jest łączona doczołowo, co eliminuje powstawanie 
zgrubień i nierówności w przekroju rury.

Złączki 
w systemie KAN-therm Ultraline szczególną rolę 
odgrywają wysokiej jakości kształtki zaciskowe. 
wykonane są z solidnego mosiądzu lub innowa-
cyjnego tworzywa PPSU. Po założeniu rury na kró-
ciec kształtki i dosunięciu tulei nasuwanej do jej 
kołnierza następuje „wprasowanie” rury pomię-
dzy specjalnie zaprojektowane garby. Dzięki temu 
uzyskiwana jest 100% szczelność połączenia bez 
konieczności stosowania dodatkowych elemen-
tów uszczelniających. Połączenie takie wyróżnia 
wysoka odporność mechaniczna. 

Tuleja
Za solidność połączeń odpowiada specjalna tu-
leja nasuwana KANtherm UltraLine. Nowością 

Jednym z ważniejszych parametrów zarówno 
dla wykonawcy, jak i inwestora jest niewątpliwie 
trwałość i niezawodność systemu instalacyjnego. 
wykonawcy zwracają też uwagę na sposób mon-
tażu, łatwość łączenia poszczególnych kompo-
nentów systemu oraz dostępność stosowanych 
narzędzi. Istotną kwestią jest również liczba ele-
mentów składających się na system i ich wzajem-
ne dopasowanie. wspomniane cechy produktu 
mają wpływ na szybkość wykonania instalacji, 
co ostatnio zaczyna mieć znaczenie. System Ul-
traLine jest odpowiedzią na wspomniane ocze-
kiwania rynku.

Z cZego składa się sysTem kaN-Therm 
UlTraliNe?

System KAN-therm UltraLine został zaprojekto-
wany jako uniwersalny systemem przeznaczony 
do wykonywania zarówno wewnętrznych insta-
lacji grzewczych oraz wody użytkowej, a tak-
że specjalistycznych instalacji rurowych jak np. 
sprężone powietrze.
w ramach systemu wykonawca ma do wybo-
ru: 3 rodzaje rur, 2 rodzaje złączek i 1 tuleję. 
wszystkie elementy systemu można dowolnie 
ze sobą łączyć.

rury
w systemie KAN-therm UltraLine rury polietyle-
nowe występują w 3 wariantach materiałowych: 
rur polietylenowych PE-RT i PE-Xc oraz rury wie-
lowarstwowej PE-RT/Al/PE-RT.
Rury PE-RT wytwarzane są ze specjalnej odmia-
ny polietylenu o zwiększonej odporności na wy-
soką temperaturę. Cechuje je między innymi ela-
styczność, która ułatwia ich układanie. Dzięki 
stabilności cieplnej i ciśnieniowej instalacje ru-
rowe odznaczają się wyjątkową trwałością.
Drugą propozycją w ramach systemu jest rura 
PE-Xc. PE-Xc to materiał wytwarzany w procesie 

Trzy dekady doświadczeń firmy KAN Sp. z o.o.  
w produkcji systemów instalacyjnych 
wykorzystywanych do wewnętrznych  
instalacji wodnych i grzewczych, pozwoliły  
nam opracować innowacyjny produkt  
– system KAN-therm UltraLine. 
Dlaczego warto wybrać nowy system?

SyStem inStalacyjny  
Kan-therm Ultraline 
Prosty, trwały i uniwersalny

http://www.instalreporter.pl
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umożliwia montaż pod kątem nawet 270°. Nato-
miast symetryczna tuleja eliminuje możliwość po-
myłki przy połączeniach co ma również wpływ 
na szybkość montażu instalacji. wystarczy tylko 
wybrać odpowiednią średnicę tulei.

szerokie zastosowanie. Każdy rodzaj instalacji 
może być wykonany w obrębie jednego systemu 
KAN-therm UltraLIne. Zakres średnic 14-32 mm 
pozwala na wykonanie instalacji w budownic-
twie indywidualnym, wielorodzinnym i budyn-
kach użyteczności publicznej. wynikają z tego 

korzyści, związane z kompletacją względem ma-
teriałów, czy liczbą narzędzi używanych do pracy. 

Jeden zestaw narzędzi. w systemie KAN-therm 
UltraLine jeden zestaw narzędzi służy do łączenia 
rur i kształtek wykonanych z różnych materiałów. 
Dostępne są nowoczesne narzędzia akumulato-
rowe oraz ręczne. Firma KAN Sp.z o.o. oferuje na-
rzędzia w promocyjnych cenach w ramach pro-
gramów skierowanych do instalatorów.

więcej na stronie www.kan-therm.com

jest jej symetryczne wykonanie, które podnosi 
komfort i bezpieczeństwo montażu. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu instalator nie musi zwracać 
uwagi na sposób ustawienia tulei przy wykony-
waniu połączeń. 

Jakie są ZaleTy sysTemU?

dowolność w konfigurowaniu systemu. System 
rur i kształtek UltraLine pozwala na swobodne do-
bierane materiałów w zależności od preferencji  
i potrzeb projektanta, instalatora lub inwestora. 
Jego innowacyjność polega na możliwości łącze-
nia trzech różnych konstrukcji rur tworzywowych 
przy wykorzystaniu dwóch materiałów kształtek. 
wszystkie elementy możemy łączyć ze sobą w do-
wolny sposób, uzyskując pełną kompatybilność. 

Bezpieczne połączenia. Instalacje rurowe KAN-
-therm UltraLine łączy się metodą zaciskową 
bezoringową, poprzez nasunięcie na połączenie 
tworzywowej tulei. w efekcie połączenie uszczel-
nione jest na całej powierzchni złącza, a to gwa-
rantuje szczelność i trwałość instalacji. Co istot-
ne – montaż nie wymaga żadnych dodatkowych 
uszczelek typu o-ring. Poza pewnością dotyczą-
cą szczelności instalator zyskuje również gwaran-
cję, że wykonane połączenie będzie wyróżniała 
wysoka odporność mechaniczna.

Prosty i szybki montaż. warto zawrócić uwagę 
na montaż kształtek, których specjalnie skonstru-
owany korpus umożliwia komfort pracy nawet 
w trudno dostępnych miejscach. Bardzo szeroki 
kąt podejścia widełkami narzędzia do kształtki  

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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2  System UltraLine oferuje 2 rodzaje kształtek – mosiężne i PPSU 3  Symetryczna budowa tulei eliminuje błędy w montażu instalacji
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