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Przeznaczenie systemu Kan-therm inox

wysokiej jakości stal nierdzewna, z jakiej wy-
konane zostały elementy systemu pozwala na 
jego wykorzystanie w wielu instalacjach, m.in.: 
grzewczych, wody użytkowej, wody uzdatnio-
nej, solarnych, oleju opałowego, sprężonego 
powietrza, instalacji technologicznych w prze-
myśle oraz coraz chętniej wykorzystywanych, 
instalacjach wody lodowej. Parametry technicz-
ne, jakimi charakteryzuje się System KAN-therm 
Inox są więcej niż zadowalające, a jednocze-
śnie zgodne z obowiązującymi w budownictwie 
normami. Maksymalne ciśnienie robocze uza-
leżnione jest od średnic stosowanych rur i złą-
czek oraz rodzaju instalacji, ale przy spełnie-
niu określonych warunków może sięgać nawet  
25 bar. Z kolei maksymalna temperatura pracy jest  

uzależniona od rodzaju stosowanych uszczel-
nień w kształtkach KAN-therm INOX. Przy uży-
ciu standardowych EPDM temperatura robo-
cza może sięgać 135°C (krótkotrwale 150°C),  
a w przypadku uszczelnień O-Ring Viton zwięk-
szamy dopuszczalny zakres aż od -30°C do na-
wet 200°C (krótkotrwale 230°C). Stopy stali nie-
rdzewnej wykorzystywanych w KAN-therm Inox 
to – 1.4404 (AISI 316L) – o doskonałych właści-
wościach oraz 1.4521 (AISI 444). Stal nierdzewna 
austenityczna 1.4404 (AISI316L) dzięki zwiększo-
nej ilości molibdenu jest materiałem zdecydowa-
nie bardziej odpornym na korozję (w szczegól-
ności wżerową) w porównaniu do popularnych 
gatunków takich, jak 1.4301 (AISI304). Umożli-
wia to pracę instalacji w środowisku o wyższej 
zawartości jonów chlorkowych czy odczynie pH 
mocno odbiegającym od naturalnego.

Różnorodność zastosowań, estetyka wykonania, wytrzymałość  
i najwyższa jakość to tylko niektóre z cech charakterystycznych Systemu 
KAN-therm Inox. To nowoczesny system instalacyjny, który dzięki temu, 
że został wykonany w całości ze stali nierdzewnej zapewnia niezwykle 
wysoką odporność na korozję. Ma on jednak o wiele więcej zalet – 
elementy KAN-therm Inox łączy się ze sobą, wykorzystując specjalną 
technikę łączenia, która – w przeciwieństwie do spawania – umożliwia  
jej przeprowadzenie nawet przez osoby bez specjalnych uprawnień. 

SyStem KAN-therm INox
większa średnica, większe możliwości!

http://www.instalreporter.pl
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GiGa size, czyli rury o dużych 
średnicach

Grupa KAN, jako jeden z niewielu producen-
tów tego typu rozwiązań, uzupełniła System 
KAN-therm Inox o duże średnice rur i złączek.  
Elementy Giga size charakteryzują średnice 
aż 139,7 i 168,3 mm. 
Zastosowanie rur o takich parametrach umożliwia 
uzyskanie bardzo dużych przepływów. Przykładowo:  

odcinki instalacji z rur i kształtek o średnicy 139,7 mm,  
przy zachowaniu tych samych parametrów, po-
zwalają na pracę z blisko 2-krotnie większym prze-
pływem medium, a o przekroju 168,3 mm niemal 
3-krotnie wyższym niż te oparte na elementach 
o średnicy 108 mm! Kształtki w Systemie KAN-
-therm Inox Giga Size mają tak samo dużą śred-
nicę, co sprawia, że w miejscu łączenia z rurą nie 
pojawia się zjawisko przewężenia przekroju insta-
lacji. Dzięki temu eliminowane są dodatkowe, nie-
pożądane miejscowe straty ciśnienia w instalacji. 
większa średnica rur szczególnie dobrze spraw-
dzi się w instalacjach, których specyfika wyma-
ga względnie większych niż zwykle przepływów, 
czyli np. w instalacjach: 
•	wody	lodowej,
•	wody	użytkowej	w	budynkach	wysokościowych,
•	w	budownictwie	przemysłowym	i	wielkokuba-
turowym.

Co niezwykle ważne z punktu widzenia monta-
żu systemu KAN-therm Inox, to łatwość łącze-
nia jego poszczególnych elementów. Specjal-
na technologia „Press” zakłada zaprasowywanie 
złącz za pomocą ogólnodostępnych zaciskarek, 
umożliwiając szybkie i pewne zespalanie. w prze-
ciwieństwie do bardziej inwazyjnych metod łą-
czenia takich jak spawanie, technologia zapra-
sowywania promieniowego eliminuje ryzyko 
naruszenia struktury materiału i zmiany właści-
wości stali, gwarantując bezpieczeństwo i beza-
waryjność pracy instalacji przez wiele lat. Ponad-
to technika „Press” charakteryzuje się szybkością 
wykonywania połączeń, pozwalając oszczędzić 
zarówno czas, jak i pieniądze w trakcie trwania 
procesu budowlanego. 

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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Zalety systemu KaN-therm INox

wśród wielu zalet, jakimi charakteryzuje się ten sys-
tem, szczególną uwagę należy zwrócić na:
•	szybki	montaż – specjalna technologia „Press”, bez 
względu na średnicę rur umożliwia montaż, polegający 
na zaciskaniu kształtki na rurze przy użyciu tylko jed-
nego narzędzia, czyli prasy promieniowej. Brak spa-
wania oraz udziału wysoko wykwalifikowanej ka-
dry	sprawia,	że	montaż	jest	dużo	szybszy	oraz	nie	
wiąże się z ryzykiem uszkodzeń materiału, z które-
go wykonane są poszczególne elementy instalacji.
•	trwałość	materiału – stal nierdzewna (cienkościen-
na stal stopowa) jest odporna na większość substancji 
i ich składników, które występują w instalacjach. Ten 
wyjątkowo trwały i praktyczny materiał gwarantuje 
swoją niezmienność i użytkowość przez dziesiąt-
ki lat. wysoka jakość wszystkich elementów Systemu 
KAN-therm Inox potwierdzona została m.in. przez pol-
skie oraz zachodnie instytuty certyfikujące.
•	ekologię – stal nierdzewna, wykorzystywana do pro-
dukcji elementów systemu KAN-therm Inox jest całko-
wicie	bezpieczna,	zarówno	dla	ludzi,	jak	i	dla	środo-
wiska. Z powodzeniem może być wykorzystywana do 
przesyłania m.in. wody pitnej. Świadectwem tego jest po-
siadanie certyfikatu DVGw, wystawianego przez znaną 
na całym świecie i renomowaną jednostkę certyfikującą. 
•	wytrzymałość	i	szeroki	zakres	stosowania	– ide-
alne dopasowanie rur do kształtek oraz wykorzysta-
nie najwyższej jakości uszczelnień sprawia, że system 
KAN-therm	Inox	może	bezawaryjnie	pracować	przy	
szerokim zakresie temperatury: Nowoczesna tech-
nika montażu „Press” umożliwia pracę systemu przy 
ciśnieniu sięgającym 25 bar. To sprawia, że system 
jest niezwykle wydajny i uniwersalny. Z powodze-
niem znajduje zastosowanie zarówno w instalacjach 
w budynkach jednorodzinnych, jak i w ogromnych i 
specjalistycznych instalacjach przemysłowych. 
•	większą	wydajność	dzięki	większym	średnicom	
•	brak	przewężeń	w	kształtkach	– co pozwala zapo-
mnieć o dodatkowych oporach hydraulicznych.

Kan-therm inox to optymalny i kom-
pletny system instalacyjny. Połącze-
nie wielu nowoczesnych, wydajnych  
i świetnych jakościowo rozwiązań w za-
kresie różnorodnych rurowych instalacji 
gwarantuje	ich	wieloletnią	bezawaryj-
ność i skuteczność, wytrzymałość ma-
teriałową, ale także estetykę wizualną. 

Przejdź  Więcej o Systemie 
KAN-therm Inox 
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