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O firmie KAN
Innowacyjne instalacje wodne i grzewcze
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 700 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, Irlandii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii oraz
w 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
- specjalne wyróżnienie:
Perła Najwyższej Jakości
oraz nagrody:
Teraz Polska 2016, 2014, 1999.
Złote Godło Quality International
2015, 2014 i 2013.

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.
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Ogrzewanie podłogowe
Systemy wodnego, niskotemperaturowego ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego,
wykorzystujące powierzchnie posadzek lub ścian jako źródło ciepła (lub chłodu)
w pomieszczeniach, zdobywają coraz większą popularność. Wzrost cen energii wymusza
na użytkownikach stosowanie instalacji i urządzeń grzewczych nowoczesnych,
a jednocześnie tanich w użytkowaniu, wytwarzanych i eksploatowanych w zgodzie
z wymogami ochrony środowiska.
Za wyborem tego sposobu ogrzewania pomieszczeń przemawia przede wszystkim energooszczędność i komfort. Dzięki optymalnemu rozkładowi temperatury w pomieszczeniu, można
obniżyć temperaturę powietrza, co skutkuje zmniejszeniem ilości dostarczanej energii cieplnej.
Niska temperatura zasilania instalacji również wpływa na zmniejszenie strat ciepła. Już po 2 latach
eksploatacji może nastąpić amortyzacja kosztów inwestycyjnych! Ogrzewanie podłogowe może
więc być jednym z tańszych sposobów ogrzewania pomieszczeń.
System KAN‑therm oferuje szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych umożliwiających budowę
energooszczędnych i trwałych systemów wodnego ogrzewania i chłodzenia podłogowego.
Daje możliwość wykonania praktycznie każdej, nawet najbardziej nietypowej instalacji podłogowej,
ściennej czy sufitowej a także instalacji ogrzewania powierzchni zewnętrznych.

ISO 9001

3

Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
Systemu KAN-therm - Zalety
estetyka i komfort użytkowania pomieszczeń
Wszystkie elementy systemu „ukryte” są w konstrukcji przegród budowlanych, tj. podłodze, ścianie
lub suficie. Z tego też względu mamy możliwość dowolnego kształtowania i aranżowania przestrzeni
ogrzewanego lub chłodzonego pomieszczenia – ciepło lub chłód dostarczane jest tylko tam gdzie
przebywamy. Poza tym ciepła podłoga pozwala chodzić boso po ceramicznych wykładzinach bez
nieprzyjemnego uczucia zimna.
zdrowie
Systemy ogrzewania i chłodzenia podłogowego posiadają, najbardziej zbliżony do idealnego
dla organizmu ludzkiego, rozkład temperatury w pomieszczeniu.
higiena
W systemach podłogowych ciepło lub chłód oddawane jest do pomieszczenia na zasadzie
promieniowania. Brak zjawiska konwekcji powietrza w pomieszczeniu, eliminuje proces
powstawania smug na ścianach na skutek unoszenia kurzu osadzającego się na powierzchni
grzejników. Dzięki temu takie systemy grzewcze szczególnie zalecane są dla alergików oraz
pomieszczeń w których przebywają małe dzieci.
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oszczędność energii cieplnej
Instalacje ogrzewania podłogowego są niskotemperaturowymi systemami grzewczymi
współpracującymi z nowoczesnymi, energooszczędnymi źródłami ciepła takimi jak kotły
kondensacyjne lub pompy ciepła. Dają nam możliwość stosowania niższej temperatury powietrza
w pomieszczeniu, w porównaniu z ogrzewaniem konwencjonalnym, przy zachowaniu takiego
samego komfortu cieplnego. Takie właściwości systemu grzewczego gwarantują uzyskanie
znacznych oszczędności dzięki możliwości obniżenia sezonowego zużycia energii cieplnej,
w porównaniu z ogrzewaniem grzejnikowym.
trwałość
Żywotność eksploatacyjna niskotemperaturowych systemów grzewczych i chłodzących
przekracza okres 50 lat i znacznie przewyższa żywotność samych źródeł ciepła.
bezpieczeństwo
Dzięki wykorzystaniu systemów podłogowych do podgrzewania powierzchni zewnętrznych,
takich jak parkingi, podjazdy pod garaże, ciągi komunikacyjne, schody i tarasy, możemy
bezpiecznie i komfortowo użytkować je również podczas okresów zimowych.
wszechstronność zastosowania
Systemy podłogowe z powodzeniem mogą być wykorzystywane w budownictwie jedno
i wielorodzinnym, użyteczności publicznej, obiektach sportowych oraz budynkach bardzo wysokich.
Doskonale sprawdzają się w przypadku inwestycji zabytkowych i sakralnych np. do ogrzewania
kościołów i cerkwi.
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Rury KAN-therm PE-RT Blue Floor
- Charakterystyka
System KAN-therm dla wszystkich rodzajów ogrzewania i chłodzenia podłogowego dostarcza
wysokiej jakości, jednorodne rury polietylenowe PE-RT Blue Floor z barierą antydyfuzyjną.
Bariera antydyfuzyjna
(EVOH)
Polietylen PE-RT
1

1. Konstrukcja rury PE-RT Blue Floor.

Warstwa wiążąca

Rury KAN-therm PE-RT Blue Floor wytwarzane są z kopolimeru octanowego polietylenu
o podwyższonej odporności termicznej i o doskonałych właściwościach mechanicznych.
Właściwości rur i zakres warunków ich eksploatacji są zgodne z normą PN-EN ISO 22391–2:2010.
Stosowanie rur PE-RT Blue Floor w długich zwojach zapobiega powstawaniu dużej ilości krótkich
odcinków rur, a układanie pętli grzewczych z wykorzystaniem profesjonalnego rozwijaka znacznie
zwiększa komfort pracy oraz skraca czas realizacji inwestycji.
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Właściwości rur KAN-therm PE-RT Blue Floor:
Współczynnik
wydłużalności
liniowej

Przewodność
cieplna

Minimalny
promień gięcia

Chropowatość
wewnętrzna

Rodzaj rury

α [mm/m × K]

λ [W/m × K]

Rmin

k [mm]

PE-RT Blue Floor

0,18

0,41

5xD

0,007

Bariera
antydyfuzyjna

Max. warunki
pracy
Tmax/Pmax
[°C/bar]

EVOH
(< 0,1 g/m3 x d)

70/6

Firma KAN, oferuje rury PE-RT Blue Floor w najbardziej popularnych wśród systemów podłogowych,
średnicach: 12x2, 16x2, 17x2, 18x2, 20x2, 25x2,5. Poza standardowym pakowaniem (zwoje 200 mb.),
rury PE-RT Blue Floor dostarczane są także w długich zwojach pakowanych po 600 mb.
Dzięki temu, rury KAN-therm PE-RT Blue Floor, umożliwią szybki i bezpieczny montaż
oraz zapewnią, niezwykle cenną w instalacjach podposadzkowych, długoletnią oraz
bezawaryjną pracę całego systemu grzewczego.
W ofercie ogrzewania podłogowego Systemu KAN-therm dostępne są także rury jednorodne
PE-Xc i PE-RT z osłoną antydyfuzyjną oraz rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT w zakresie średnic
12-26 mm, pakowane w zwojach po 50-200 mb.

Rury KAN-therm PE-RT Blue Floor – Zalety
Zalecane dla do instalacji ogrzewania i chłodzenia podłogowego rury
KAN-therm PE-RT Blue Floor to przede wszystkim:
bezpieczeństwo
Ze względu na zjawisko pamięci kształtu, występujące w jednorodnych rurach KAN-therm
PE-RT Blue Floor, zminimalizowane jest niebezpieczeństwo zaślepienia lub powstania przewężenia
średnicy rury pod wpływem działania dużego obciążenia (pochodzącego np. od obciążonej taczki
lub deptania pętli grzewczych przez osoby postronne). Dzięki temu zjawisku rury PE-RT Blue Floor
zawsze powracają do swojej pierwotnej formy. W przypadku rur wielowarstwowych sytuacja taka
wymaga naprawy obiegu grzewczego.
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oszczędność materiału
Rury KAN-therm PE-RT Blue Floor dostępne są w zwojach po 600 mb, dzięki temu możliwe
jest układanie pętli grzewczych bez powstawania krótkich końcówek rur, problematycznych
dla ponownego wykorzystania w instalacjach podłogowych.
komfort montażu
Doskonałe właściwości mechaniczne oraz elastyczność rur PE-RT Blue Floor zapewniają bardzo
łatwe profilowanie i mocowanie pętli grzewczych. Specjalne rozwijaki umożliwiają wygodniejsze
i szybsze, niż w przypadku rur wielowarstwowych, rozwijanie i układanie prostych odcinków,
przy wykorzystaniu długich zwojów rur.
gwarancja najwyższej jakości
Instalacja ogrzewania lub chłodzenia podłogowego, wykonana z zastosowaniem wysokiej
jakości rur KAN-therm PE-RT Blue Floor, po zalaniu betonem staje się nieodzownym elementem
konstrukcji budynku, który swoją trwałością przewyższa żywotność źródła ciepła i dorównuje
żywotności samego budynku. Rury jednorodne, w porównaniu do rur wielowarstwowych,
oferowane są tylko przez największych producentów rur na świecie dlatego ryzyko zakupu
i zamontowania tańszej „wielowarstwowej podróbki” zminimalizowane zostało praktycznie do zera.
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Konstrukcje ogrzewania podłogowego
Systemu KAN-therm
Oferta Systemu KAN-therm dostarcza szereg rozwiązań konstrukcyjnych, umożliwiających
wykonanie instalacji ogrzewania i chłodzenia podłogowego. W zależności od techniki
mocowania rur, rodzaju i konstrukcji izolacji termicznej oraz przeznaczenia wyróżnić można
następujące, kompletne systemy:

System KAN-therm Tacker
Konstrukcję grzejnika podłogowego złożonego z płyt Systemu KAN-therm Tacker zalicza
się do ogrzewań podłogowych wykonywanych metodą mokrą. Rury grzewcze mocowane są do
izolacji spinkami tworzywowymi, a następnie zalewane płynnym jastrychem. Po okresie wiązania,
a następnie wygrzewania, na jastrychu układa się posadzkę docelową (parkiet, terakota itp.).
Zastosowanie: Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe (metoda mokra)
w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.

Zalety:
szybki montaż rur z użyciem Tackera - narzędzia do kotwienia spinek w styropianie
duży wybór płyt izolacji termicznej
możliwość montażu rur z dowolnymi rozstawami i różnymi układami (ślimakowo i meandrowo)
mocowanie rur grzewczych ręcznie i mechanicznie
przy zastosowaniu odpowiednich izolacji, możliwość stosowania w podłogach narażonych
na duże obciążenia użytkowe lub w przypadku stropów o podwyższonej izolacyjności akustycznej
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System KAN-therm Profil
Konstrukcję grzejnika podłogowego złożonego z płyt Systemu KAN-therm Profil
zalicza się do ogrzewań podłogowych wykonywanych metodą mokrą.
Rury grzewcze mocuje się, poprzez wciśnięcie, między specjalnymi wypustkami
wyprofilowanymi na izolacji.
Zastosowanie:
Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe (metoda mokra) w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.

Zalety:
szybki montaż ze względu na proste i szybkie układanie płyt systemowych
oraz łatwe mocowanie rur grzewczych,
mniejsze zużycie wylewki jastrychowej
możliwość montażu rur z dowolnymi rozstawami i różnymi układami (ślimakowo i meandrowo)
pewne mocowanie rur grzewczych
przy zastosowaniu odpowiednich izolacji, możliwość stosowania w podłogach narażonych
na duże obciążenia użytkowe lub w przypadku stropów o podwyższonej izolacyjności akustycznej.
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System KAN-therm TBS
Wodne ogrzewanie podłogowe oparte na płytach Systemu KAN-therm TBS należy do konstrukcji
ogrzewań podłogowych wykonywanych w systemie suchym. Rury grzewcze umieszczone są
w specjalnie profilowanych, rowkowanych płytach izolacyjnych, a następnie przykryte płytami
suchego jastrychu o grubości zależnej od projektowanego obciążenia użytkowego podłogi.
Ciepło od rur grzewczych jest równomiernie przekazywane do płyt suchego jastrych poprzez
stalowe lamele promieniujące umieszczone w rowkach płyt.
Zastosowanie:
Ogrzewanie podłogowe i ścienne (metoda sucha) w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.
Ogrzewanie podłogowe i ścienne (metoda sucha) w obiektach remontowanych - w przypadku stropów
i konstrukcji lekkich, drewnianych o niskiej nośności, wrażliwych na działanie dużego obciążenia.

Zalety:
niewielka wysokość zabudowy
lekka konstrukcja, umożliwiająca montaż na stropach o małej nośności, stropach drewnianych
szybkość montażu, wynikająca ze sposobu układania i braku konieczności pielęgnacji wylewki
natychmiastowa gotowość do pracy po ułożeniu
możliwość stosowania w istniejących budynkach, renowacjach, obiektach zabytkowych
możliwość stosowania w obiektach sportowych do ogrzewania podłóg elastycznych punktowo
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System KAN-therm Rail
Wodne ogrzewanie podłogowe (podłogowe lub ścienne) złożone z elementów Systemu
KAN-therm Rail należy do podłogowych instalacji grzewczych wykonywanych metodą mokrą.
System KAN-therm Rail bazuje na specjalnych listwach tworzywowych za pomocą których
mocowane są rury grzewcze. Listwy tworzywowe mocowane mogą być bezpośrednio do
przegrody budowlanej bez dodatkowej izolacji termicznej (podłoga, ściana lub grunt) lub do
przegrody budowlanej na izolacji termicznej np. systemu KAN-therm Tacker (podłoga, ściana).
Elementy systemu KAN-therm Rail doskonale sprawdzają się w przypadku instalacji podgrzewania
powierzchni zewnętrznych, bezpośrednio lub częsciowo narażonych na działanie zewnętrznych
czynników atmosferycznych: opady śniegu, powstawanie warstwy lodu.
Tego typu instalacje mają na celu przyśpieszenie procesu topnienia śniegu i lodu, osuszenia,
a także utrzymania stałej temperatury powierzchni użytkowej (ciągi komunikacyjne, parkingi,
podjazdy pod garaże, schody, tarasy, lądowiska itp.) oraz gruntu (stadiony sportowe, boiska
piłkarskie itp.)

Zastosowanie:
ogrzewanie podłogowe wykonywane metodą suchą, dla podłóg z pustką powietrzną
np. układanych na legarach (elastyczne podłogi sportowe)
ogrzewanie i chłodzenie ścienne, podłogowe lub sufitowe wykonywane metodą mokrą lub suchą
ogrzewanie lub chłodzenie powierzchni zewnętrznych np. ciągi komunikacyjne, tarasy, podjazdy
pod garaże, schody, lądowiska, murawy boisk, lodowiska - chłodzenie.
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System KAN-therm NET
KAN-therm NET to system mocowania rur grzewczych do różnego rodzaju podłoży: do izolacji
termicznej na podłożu betonowym, bezpośrednio do podłoża betonowego lub bezpośrednio
na gruncie. Konstrukcja grzejnika płaszczyznowego może być różna w zależności
od zastosowanej izolacji termicznej (lub jej braku) oraz od rodzaju i grubości warstw nad rurami.
W systemie KAN-therm NET rury grzewcze mocowane są do podłoża za pomocą specjalnej
siatki z drutu o średnicy 3 mm oraz specjalnych tworzywowych opasek lub klipsów,
kotwiących rurę do siatki.

Siatkę z drutu można układać na systemowych płytach izolacyjnych KAN-therm Tacker
lub na standardowych płytach izolacyjnych EPS z rozłożoną folią przeciwwilgociową PE,
przytwierdzoną do styropianu tworzywowymi kołkami.
Elementy systemu KAN-therm NET z powodzeniem mogą być też stosowane do mocowania rur
w konstrukcjach monolitycznych, np. w stropach termoaktywnych oraz do układania rur
w systemach ogrzewania powierzchni zewnętrznych, np. ciągów komunikacyjnych.
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Elementy uzupełniające do instalacji
ogrzewania/chłodzenia podłogowego
Systemu KAN-therm
System KAN-therm dla instalacji ogrzewania/chłodzenia podłogowego dostarcza
także szereg dodatkowych elementów uzupełniających, takich jak:
Rozdzielacze i grupy mieszające dla instalacji ogrzewania podłogowego
1. Rozdzielacz seria 51A.

1

2

3

4

5

6

2. Rozdzielacz seria 55A.
3. Rozdzielacz seria 71A.
4. Rozdzielacz seria 75A.
5. Rozdzielacz seria N75A.
6. Rozdzielacz seria N75E.
7. Rozdzielacz seria 73E.
8. Rozdzielacz seria 77E.
7

8

9

10

9. Grupa mieszająca
z pompą elektroniczną.
10. Grupa mieszająca
z zaworem trójdrogowym.

Szafki instalacyjne w wersji podtynkowej i natynkowej - w zależności od potrzeb inwestycji
2

1
Szafki instalacyjne:
1. Natynkowe SWN-OP.
2. Podtynkowe SWP-OP.

Automatykę sterującą bezprzewodową KAN-therm Smart i przewodową KAN-therm Basic
Automatyka Smart
1. Bezprzewodowa listwa elektryczna.
2. Siłownik elektryczny Smart 24V/230V.
3. Termostat bezprzewodowy z LCD.

3

3

2

Automatyka Basic+
1. Listwa elektryczna 230 V AC / 24 V AC.
2. Termostat analogowy
ogrzewanie/chłodzenie 230V/24V.
3. Termostat z LCD Control
ogrzewanie/chłodzenie 230V/24V.

1

1
2

Elementy uzupełniające takie jak plastyfikatory, siatki do zbrojenia posadzki oraz tasmy
przyścienne i profile dylatacyjne
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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
20 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. Zabytkowy Budynek Uniwersytetu
Łódzkiego - Łódź, Polska.

1

2

3

4

5

6

2. Hodowla ściółkowa kur
- Brzozowo Wielkie, Polska.
3. Dom jednorodzinny
- Poznań, Polska.

4. Hala przeładunkowa sadzonek
sałaty - Kosów, Polska.
5. Słoniarnia, Zoo Poznań,
- Poznań, Polska.
6. Szpital Lądowisko - Olsztyn, Polska.

7. Salon Porsche, Niederrhein
- Moers, Niemcy.
foto © www.porsche-moers.de.

7

8

8. Stacja metra Park Pobiedy
- Moskwa Rosja.

9. Cerkiew “Wszystkich Świętych”
- Mińsk, Białoruś.
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10. Cerkiew Metropolity Aleksieja
- Niżnyj Nowogród, Rosja.
11. Cerkiew “Narodzenia Pańskiego”
- Kijów, Ukraina.
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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.
To doskonała realizacja wizji systemu uniwersalnego, na który składają się wieloletnie doświadczenie
i pasja konstruktorów KAN, rygorystyczna kontrola jakości surowców i produktów finalnych i wreszcie
skuteczne rozeznanie potrzeb rynku instalacji, zgodnych z wymogami budownictwa zrównoważonego.

Push Platinum

Push

Press LBP

PP

Steel

Inox

Sprinkler

Ogrzewanie płaszczyznowe
i automatyka
Football
instalacje stadionowe
Szafki i rozdzielacze

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
www.kan-therm.com

