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SYSTEM KAN-therm PP

O firmie KAN 

I n n o w a c y j n e  i n s t a l a c j e  w o d n e  i  g r z e w c z e

Firma KAN rozpoczęła działalność w 1990 roku i od samego początku wdraża nowoczesne  
technologie do techniki instalacji grzewczych i wodnych.

KAN jest uznanym w Europie polskim producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań  
i systemów instalacyjnych KAN‑therm przeznaczonych do budowy wewnętrznych instalacji  
wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego oraz instalacji  
gaśniczych i technologicznych. Od początku KAN budował swoją pozycję na mocnych  
filarach: profesjonalizmie, innowacyjności, jakości i rozwoju. Dziś zatrudnia ponad 800 osób,  
z których znaczna część to wysoko wyspecjalizowana kadra inżynierska odpowiadająca za  
rozwój Systemu KAN‑therm, ciągłe udoskonalanie procesów technologicznych i obsługę  
klienta. Kwalifikacje i zaangażowanie pracowników gwarantują najwyższą jakość produktów  
wytwarzanych w fabrykach KAN.

Dystrybucja Systemu KAN‑therm odbywa się poprzez sieć partnerów handlowych w Polsce, 
Niemczech, Rosji, Ukrainie, Białorusi, Węgrzech, Irlandii, Czechach, Słowacji, Rumunii oraz  
w Skandynawii i krajach nadbałtyckich. Ekspansja i dynamiczny rozwój nowych rynków są na  
tyle skuteczne, że produkty ze znakiem KAN‑therm eksportowane są do prawie 60 krajów,  
a sieć dystrybucji obejmuje swym zasięgiem Europę, znaczną część Azji, sięga również Afryki.

System KAN‑therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny, na który składają się  
najnowocześniejsze, wzajemnie uzupełniające się rozwiązania techniczne w zakresie rurowych 
instalacji wodnych, grzewczych, a także technologicznych i gaśniczych. To doskonała realizacja  
wizji systemu uniwersalnego, na który złożyło się wieloletnie doświadczenie i pasja konstruktorów  
KAN, a także rygorystyczna kontrola jakości materiałów i produktów finalnych.

Teraz Polska 
2016, 2014, 1999. 
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Kompletny system instalacyjny składający się z rur i złączek wykonanych  
z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R (typ 3)  
o zakresie średnic 16-110 mm. 

Łączenie elementów systemu odbywa się poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzję termiczną)  
przy użyciu zgrzewarek elektrycznych. Technika zgrzewania, dzięki jednorodnemu połączeniu, 
gwarantuje wyjątkową szczelność i wytrzymałość mechaniczną instalacji. 

System przeznaczony jest dla wewnętrznych instalacji wodociągowych (ciepła i zimna woda 
użytkowa) oraz instalacji grzewczych i chłodniczych, a także instalacji technologicznych  
w przemyśle.

Z racji swoich właściwości oraz sposobu montażu system jest szczególnie zalecany 
do stosowania w budownictwie wielorodzinnym, przy wszelkiego rodzaju remontach  
lub kompletnych wymianach starych instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej.

S p i s  t r e ś c i

System KAN‑therm PP
Zalety
Zastosowanie
Rury
Kształtki
Narzędzia
Montaż
Informacje dodatkowe
Realizacje
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SYSTEM KAN-therm PP

Zalety
sprawdzona jakość 
Produkcja elementów systemu odbywa się pod ścisłym nadzorem Kontroli Jakości,  
w nowoczesnych fabrykach produkcyjnych firmy KAN z wdrożonym systemem zarządzania jakością 
ISO 9001. Wszystkie elementy systemu, przed wprowadzeniem ich do obrotu, poddawane są 
szczegółowym badaniom i testom w nowoczesnym laboratorium badawczym firmy KAN.  
Rury i kształtki poddawane są symulacji 50‑letniej eksploatacji instalacji.

ekologiczny materiał wysokiej jakości 
Materiały, z których produkowane są elementy systemu wykazują obojętność fizjologiczną  
i mikrobiologiczną w instalacjach wody pitnej, nie powodują zmiany składu chemicznego wody 
pitnej (potwierdzone atestem PZH) i są przyjazne dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

doświadczenie 
Firma KAN jest polskim, uznanym także na rynkach zagranicznych producentem,  
mającym 25‑letnie doświadczenie w produkcji elementów instalacji rurowych  
dla centralnego ogrzewania i instalacji wodociągowych.

jeden producent rur i złączek stosujący nowoczesne technologie 
Złączki i rury KAN‑therm PP pochodzą od jednego producenta, a granulat stosowany do ich 
produkcji jest identyczny, co ma bardzo znaczący i korzystny wpływ na jakość i trwałość połączeń.

idealny dla wymian starych instalacji       
System KAN‑therm PP ze względu na szeroki wybór i kompletność elementów, wysoką jakość, 
atrakcyjną cenę oraz walory techniczne i eksploatacyjne szczególnie nadaje się do zastosowania  
w modernizacjach instalacji wodociągowych i grzewczych.

montaż natynkowy 
Dzięki zwiększonej sztywności rur wykonanych z polipropylenu możliwe jest wykonywanie  
instalacji natynkowych przy maksymalnym zachowaniu ich estetyki i funkcjonalności.

wysoka odporność chemiczna 
Dzięki dużej odporności polipropylenu na wszelkiego rodzaju chemikalia możliwe jest  
zastosowanie systemu w różnorodnych instalacjach przemysłowych i technologicznych  
(po konsultacji z Działem Doradztwa Technicznego KAN).
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Zastosowanie
System przeznaczony jest do budowy kompletnych (piony zasilające i poziome przewody 
rozprowadzające) wewnętrznych instalacji grzewczych oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej  
w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym oraz użyteczności publicznej.

System szczególnie zalecany do stosowania w przypadku wymiany starych, stalowych  
skorodowanych instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji sprężonego powietrza.

Ograniczona wydłużalność termiczna, dzięki zastosowaniu wkładki aluminiowej w konstrukcji rur 
Stabi Al lub warstwy włókna szklanego w konstrukcji rur PP Glass sprawia, iż system doskonale 
sprawdza się w przypadku natynkowych instalacji grzewczych oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej, 
np. przy renowacji starych zabytkowych obiektów, gdzie nie ma możliwości zalewania instalacji  
w przegrodach budowanych (możliwe tylko natynkowe prowadzenie rur).

Z uwagi na dużą odporność chemiczną rur i kształtek Systemu KAN‑therm PP możliwe jest jego 
stosowanie w różnego rodzaju niestandardowych instalacjach technologicznych – po konsultacji  
z działem Doradztwa Technicznego KAN. 

instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej

instalacje centralnego ogrzewania

instalacje ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego (kolektory zasilające)

instalacje sprężonego powietrza

instalacje balneologiczne

instalacje w rolnictwie i ogrodnictwie

rurociągi w przemyśle

instalacje w budownictwie okrętowym 
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Rury
U n i w e r s a l n o ś ć

Szeroka oferta rur polipropylenowych umożliwia wykorzystanie Systemu KAN‑therm PP  
praktycznie w każdym rodzaju instalacji, poczynając od centralnego ogrzewania, poprzez 
instalację ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz sprężonego powietrza, kończąc na specjalnych 
instalacjach przeznaczonych do transportu mediów agresywnych oraz instalacjach  
technologicznych. 

Różne konstrukcje rur dostępne w ofercie Systemu KAN‑therm PP dają duże możliwości  
wyboru specyfiki montażu:

Rury PP jednorodne nie wymagające dodatkowej obróbki mechanicznej (usuwania warstwy  
folii Al) przed procesem zgrzewania. Najczęsciej wykorzystywane do budowy instalacji o niskiej  
i średniej temperaturze przesyłanego medium np. zimna i ciepła woda użytkowa, sprężone  
powietrze lub instalacje do przesyłu mediów agresywnych:

PN 16/S3,2 (20 ‑110 mm) 
PN 20/S2,5 (16 ‑110 mm)

Rury PP Stabi, dla których w procesie montażu konieczne jest usuwanie warstwy folii Al będącej 
częścią konstrukcji rury. Tego typu rury, z uwagi na fakt niskiego współczynnika wydłużalności 
termicznej, najczęściej wykorzystywane są do budowy instalacji o wysokiej temperaturze 
przesyłanego medium np. centralne ogrzewanie:

PN 20 Stabi Al (16 ‑110 mm)

Rury PP Glass to rury, których konstrukcja łączy w sobie walory użytkowe rur Stabi i wygodę 
montażu rur jednorodnych. Dzięki zastosowaniu warstwy włókna szklanego rury nie wymagają 
wykonywania dodatkowej obróbki mechanicznej (usuwania warstwy folii Al) przed procesem 
zgrzewania i jednocześnie posiadają niski współczynnik wydłużalności termicznej.  
Tego typu rury najczęściej stosowane są do budowy instalacji o wysokiej temperaturze 
przesyłanego medium np. centralne ogrzewanie:

PN 16 Glass (20 ‑ 110 mm)  
PN 20 Glass (20 ‑ 110 mm)
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Kształtki
B e z p i e c z e ń s t w o

Specjalnie zmodyfikowana konstrukcja kształtek Systemu KAN‑therm PP eliminuje proces  
nadmiernego wypływu materiału w miejscu połączenia rury z kształtką. Dzięki temu ograniczono  
do minimum ryzyko zaślepienia przekroju podczas montażu. Kolejną ważną cechą kształtek  
Systemu KAN‑therm PP jest brak przewężeń, co w znacznym stopniu przyczynia się do  
minimalizacji strat ciśnienia w całej instalacji.

Estetyka 
Instalacje wykonane w Systemie KAN‑therm PP posiadają estetyczny i elegancki wygląd,  
dlatego mogą być stosowane do rozprowadzeń zarówno pod jak i natynkowych.

1. Kształtka konkurencji
- brak wyraźnego stopera w konstrukcji 

(możliwość nadmiernego wypływu 
materiału i przewężenia średnicy).

2. Kształtka KAN-therm PP
- specjalny stoper w konstrukcji

(ograniczenie wypływu materiału oraz 
brak przewężenia średnicy).

1 2

Narzędzia
P r o f e s j o n a l i z m

Oprócz rur i ksztatek, System KAN‑therm PP to także pełna gama nowoczesnych  
narzędzi do wykonywania połączeń:

Komplety narzędzi ze zgrzewarkami o mocy 800W i 1600W wyposażone  
w końcówki zgrzewające dla każdej ze średnic.

Nożyce do cięcia rur w wersji klasycznej i krążkowej dla średnic do 110mm.

Zdzieraki z wymiennymi ostrzami do usuwania folii Al w rurach Stabi.

Poprawne wykonywanie połączeń ma istotny wpływ na bezawaryjną i długoletnią pracę instalacji, 
dlatego wszystkie narzędzia do montażu Systemu KAN‑therm PP są szczegółowo kontrolowane  
i poddawane restrykcyjnym testom w laboratorium KAN.
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Szybki i łatwy montaż
Łączenie elementów systemu odbywa się poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzję termiczną) 
przy użyciu zgrzewarek elektrycznych. Technika zgrzewania, dzięki której uzyskujemy jednorodne 
połączenie, gwarantuje wyjątkową szczelność i wytrzymałość mechaniczną instalacji.

Czas nagrzewania przy temperaturach zewnętrznych poniżej + 5°C powinien być zwiększony o 50%.

1. Cięcie rur nożycami.

2. Usuwanie folii  
aluminiowej zdzierakiem

(rury zespolone Stabi Al).

3. Zaznaczanie głębokości zgrzewania.

4. Nagrzewanie rury i złączki.

5. Łączenie elementów.

6. Unieruchomienie i chłodzenie 
połączenia.

1

4

2

5

3

6

PARAMETRY ZGRZEWANIA

Średnica  
zewnętrzna rury

Głębokość 
zgrzewania

Czas  
nagrzewania

Czas 
łączenia

Czas  
chłodzenia

[mm] [mm] [sekund] [sekund] [minut]

16 13 5 4 2

20 14 5 4 2

25 15 7 4 2

32 16 8 6 4

40 18 12 6 4

50 20 18 6 4

63 24 24 8 6

75 26 30 10 8

90 29 40 10 8

110 32,5 50 10 8
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Gwarancja najwyższej jakości
Jakość wytwarzanych w KAN rur i kształtek kontrolowana jest we własnym, doskonale 
wyposażonym laboratorium naukowo‑badawczym, a uzyskane w nim wyniki badań honorowane są 
przez największe jednostki certyfikujące w Europie m.in. KIWA, KOMO, DVGW, SKZ, CSTB  
i wiele innych. Nowoczesna, profesjonalna aparatura pomiarowa pozwala na ciągłe monitorowanie 
procesów produkcji i badanie parametrów technicznych rur oraz kształtek Systemu KAN‑therm PP. 
Wytwarzane rury i złączki poddawane są również kontroli laboratoriów zewnętrznych co pozwala na 
stałe utrzymywanie jakości wyrobów na najwyższym światowym poziomie.

Zgodność z DVGW
Wysoka jakość oraz solidna konstrukcja elementów sprawiają że System KAN‑therm PP  
przeszedł pozytywnie test na zgodność z wymogami DVGW.

ISO 9001
Produkcja elementów Systemu KAN‑therm PP, tak jak cała działalność firmy KAN, odbywa się pod 
nadzorem systemu zarządzania jakością ISO 9001 i jest poświadczona certyfikatem renomowanej 
instytucji Lloyd’s Register Quality Assurance Limited. System Zarządzania Jakością ISO 9001 jest 
stale udoskonalany dzięki cyklicznym audytom wewnętrznym i zewnętrznym przeprowadzanym  
wg międzynarodowych standardów.

 Nowoczesne urządzenia 
kontrolno-pomiarowe, stanowiące 

wyposażenie laboratorium KAN, 
umożliwiają kontrolę stanu 

urządzeń oraz jakości elementów 
na każym etapie ich produkcji, 

poczynając od surowców na 
gotowych produktach kończąc.
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Środowisko
Produkcja rur i złączek KAN‑therm PP odbywa się w nowoczesnych, zaprojektowanych ściśle  
pod kątem wymogów ochrony środowiska fabrykach, które są zlokalizowane w jednym  
z najbardziej zielonych regionów Europy w pobliżu największych rezerwatów przyrody wpisanych 
na listę dziedzictwa światowego UNESCO. Elementy wytwarzane są przy wykorzystaniu  
technologii minimalizujących zużycie energii i surowca. W procesie produkcji rur i złączek  
nie używa się żadnych dodatkowych środków zawierających substancje szkodliwe.

Ekologia
Do produkcji rur i kształtek Systemu KAN‑therm PP używany jest najwyższej jakości granulat  
PP‑R (polypropylene‑random‑copolymer), wytwarzany zgodnie z zaleceniami normy 
środowiskowej ISO 14001:2004. 

Nie zawiera on szkodliwych dla środowiska substancji takich jak chlor czy metale ciężkie.  
Produktami spalania są wyłącznie dwutlenek węgla i para wodna i nie zawierają one trujących 
gazów np. chlorowodoru czy dioksyn. Dzięki temu instalacje KAN‑therm są bezpieczne  
również w przypadku pożaru.

Higiena
Rury i złączki Systemu KAN‑therm PP służą do transportu najważniejszego środka spożywczego  
‑ wody pitnej. Wysoka jakość stosowanego surowca, nowoczesna, czysta technologia  
wytwarzania oraz rygorystyczna kontrola jakości sprawiają, że rury i złączki spełniają wszystkie, 
nawet najbardziej restrykcyjne, normy higieniczne i wymagania dotyczące jakości  
transportowanej wody.

 Produkty Systemu KAN-therm 
posiadają dopuszczenie  

najbardziej renomowanych,  
zachodnich jednostek 

certyfikujących.
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Realizacje
Najlepszym świadectwem wysokiej jakości Systemu KAN‑therm są liczne realizacje  
w różnych sektorach budownictwa.

Mimo, że na co dzień ich nie widać, instalacje wykonane w Systemie KAN‑therm już od ponad  
25 lat bezawaryjnie pracują na największych osiedlach mieszkaniowych, w budynkach 
użyteczności publicznej, domkach jednorodzinnych, obiektach sportowych i rekreacyjnych,  
a także w halach przemysłowych i fabrykach. 

System KAN‑therm jest doskonałym rozwiązaniem zarówno dla nowych inwestycji  
jak i budynków remontowanych dlatego można go również spotkać w najstarszych  
obiektach zabytkowych oraz budowlach sakralnych.

1. Sky Tower - Wrocław, Polska. 

2. Stadion Miejski - Białystok, Polska.

3.  Zamek Książąt Pomorskich
- Szczecin, Polska.

7. Ukraiński Teatr - Odessa, Ukraina.

8. Hotel “Ukraina” - Równe, Ukraina.

9. SHANGRI-LA Traders Hotel  
- Doha, Katar.

4. Hilton Garden Inn Kraków Air Port
- Kraków, Polska.

5. Dworzec PKP - Wrocław, Polska.

6. Biurowiec „Tensor”
- Gdańsk, Polska.

10. Centrum Handlowo-rekreacyjne  
- Woronież, Rosja.

11.  Budynek wielorodzinny
- Hanghzou, Chiny.
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KAN Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51, 16‑001 Białystok‑Kleosin
tel. +48 85 74 99 200, fax +48 85 74 99 201
e‑mail: kan@kan‑therm.com

SYSTEM KAN-therm
Optymalny, kompletny multisystem instalacyjny, na który składają się najnowocześniejsze, 
wzajemnie uzupełniające się rozwiązania w zakresie rurowych instalacji wodnych,  
grzewczych, a także technologicznych i gaśniczych. 

UltraLine

Push/Push Platinum 

Press LBP

Steel

PP

Inox

Groove

Copper

Sprinkler

Ogrzewanie płaszczyznowe  
i automatyka  

Football 
Instalacje stadionowe

Szafki i rozdzielacze

www.kan-therm.com


