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samym nieszczelnych połączeń w instalacji. 
w odróżnieniu od poprzednika, systemu Press, 
w systemie ultraPRESS zastosowano nową ko-
lorystykę złączek, wykonanych z jasnego PPSU. 
Natomiast złączki mosiężne zostały uzupełnio-
ne o typoszereg w średnicy 32x3 mm.
Materiał złączek powinien zapewniać neutralność 
chemiczną w kontakcie z wodą pitną. warunek 
ten spełniają złączki z PPSU oraz złączki wykonane  

z mosiądzu odpornego na odcynkowanie. Dzięki 
wysokiej jakości mosiądzu zastosowanego do pro-
dukcji złączek zostały spełnione wymagania 4MS 
Common Approach, obowiązujące w większości 
krajów europejskich i mające na celu wyelimino-
wanie zawartości metali ciężkich z wody pitnej. 
Kolejną zaletą złączek ultraPRESS jest ich konstruk-
cja, która wyklucza możliwe błędy montażowe pod-
nosząc w ten sposób bezpieczeństwo montażu.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Decydując się na zastosowanie danego syste-
mu instalacyjnego zarówno instalator, jak i in-
westor, dużą wagę przykładają do trwałości  
i bezpieczeństwa wybranego rozwiązania. Sys-
tem KAN-therm ultraPRESS spełnia te wymogi 
tak pod względem użytych materiałów, jak i za-
stosowanej konstrukcji złączek.

w systemie wykorzystywane są mosiężne i two-
rzywowe złączki zaciskowe PPSU. Pewność po-
łączeń zapewnia funkcja kontrolowanego prze-
cieku złączek – LBP (Lake Before Press). Dzięki 
tej funkcji złączka niezaprasowana wykazuje 
przeciek nie tylko podczas wykonania próby 
ciśnieniowej, ale już podczas samego napeł-
niania instalacji wodą. Funkcja LBP nie pozwa-
la na pozostawienie niezaprasowanych, a tym 

Bezpieczny, niezawodny i uniwersalny. Tak w skrócie można określić 
nowy system KAN-therm ultraPRESS, który został zbudowany na 
solidnym fundamencie poprzednika, systemie KAN-therm Press. 
Czym zatem wyróżnia się system KAN-therm ultraPRESS? 

Nowy Press, ultraPress

http://www.instalreporter.pl
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Dzięki specjalnej konstrukcji króćca złączki, uszczel-
nienia O-ringowe, wrażliwe na błędy montażowe, nie 
wystają ponad obrys króćca i podczas wsuwania 
rury nie są narażone na uszkodzenie. Nie ma zatem 
konieczności kalibrowania i fazowania wewnętrz-
nej krawędzi rury, co ułatwia i przyspiesza montaż. 
Dodatkowo wprowadzono ochronę przed koro-
zją bimetaliczną. Tworzywowy pierścień mocu-
jący zaprasowywaną tuleję do złączki, spełnia 
funkcję przekładki dielektrycznej, dzięki czemu 
aluminium rury nie styka się z mosiężnym korpu-
sem złączki. Zastosowano również identyfikację 
średnic za pomocą różnych kolorów pierścienia. 
Różne kolory usprawniają pracę zarówno w ma-
gazynie, jak i na budowie.
Natomiast funkcja precyzyjnego pozycjonowa-
nia, pozwala zawsze na dokładne ustawienie 
szczęk zaciskarki względem stalowego pierście-
nia na złączce i zapewnia prawidłowe wykonanie 
zaprasowania. Konstrukcja złączki uniemożliwia 
niekontrolowane przesunięcie szczęk zaciskarki 
podczas procesu zaprasowywania. 
wykonawcy doceniają podczas montażu możli-
wość kontroli osadzenia rury. Głębokość osadze-
nia złączki w rurze kontroluje się, obserwując otwo-
ry tulei zaprasowywanej. Dzięki tej kontroli mamy 
pewność poprawnego wykonania połączenia.

Uniwersalność

wykonawcy pozostawiono wybór, jakie złączki 
zastosować w instalacji: mosiężne czy PPSU. 

Dowolność dotyczy również rodzaju rur. Rurą de-
dykowaną do systemu KAN-therm ultraPRESS 
jest rura PERTAL, natomiast złączki współpracują 
również z rurami PEXC, PERT, blueFLOOR PERT.
warto dodać, że system KAN-therm ultraPRESS 
jest w pełni kompatybilny i zastępowalny z do-
tychczasowym systemem KAN-therm PRESS 
zarówno w zakresie złączek, jak i rur. Uniwersal-
ność systemu dotyczy również narzędzi. Złącz-
ki KAN-therm Press są dostosowane do zapra-
sowania dwoma profilami szczęk U lub bardziej 
uniwersalnym TH, co jest rozwiązaniem wyjąt-
kowym w systemach rurowych. wraz z wpro-
wadzeniem nowego systemu oddaliśmy do 
dyspozycji naszych klientów także spersonali-
zowane narzędzia KAN, składające się z trzech 
kompletów urządzeń ze szczękami U i TH, wy-
posażonych w funkcję automatycznego cofa-
nia szczęk.

trwałość rozwiązań kan

Do pozostałych cech złączek w Systemie KAN-
-therm ultraPRESS możemy zaliczyć wytrzyma-
łość mechaniczną. wykonywane w Laborato-
rium Kontroli Jakości KAN badania wykazują, że 
okres użytkowania instalacji z rur i złączek sys-
temu KAN-therm ultraPRESS przekracza 50 lat. 
Ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji sys-
temów instalacyjnych zapewnia bezpieczeństwo  
i niezawodność proponowanych rozwiązań, które  
są nieustannie doskonalone.

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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