rzewcTej
Wymiana
instalacjigrzewczej
częstojestoperacją
bardziej
skomptikowanqkich technik instalacyjnych stosowawnowym
jestdostęp
niżmontaż
budynku,
Z regutytrudniejszy
do trasrur0- nych w remontach;
l Brak dodatkowych przekuć stroremont
związany
pracamibudowlanymL
ciągÓw,
dochodzi
iestz uciqżliwymi
pow - rury w systemieKAN-therm Steel
teżkoniecznośc
szybkiego,
etapowego
i terminowego
prac. w porÓwnaniu z instalacjamispawanywykonywania
jakie
Wysokie
Wymagania, stawiasięmateriałom
przyWymianiemi t zgrzewanymi PP maj4 najmniejsze
stosołanym
grzewczych,
instalacji
doskonale
spełnia
system
ruri kształtek
stalowychśrednicezewnętrzne.Podczaswymiany
instalacjiwykorzystuje się dotychczaso-therm
zapraslwywanych
KAN
Sfee/.
SysterninstalacyjnyKAN-therm Steel
r Bezpieczetistwopożarowe- Podto nowoczesne/ precyzyjne rvry oraz
czasmontazuinstalacjinie ma mozliwozł4czl<tprodukow
anez wysokiej jakości ścizaprÓszen|a ognia, rÓwniez podczas
stali węglowej, pokryte na zewnqtrz ekploatacji instalacjajest odporna na
antykorozyjn4warstw4 cynku, Zahes
jego działanie;
średnicwyrrosi od 15 do 10Bmm Przy
l Możliwośćwykonania pionÓw
grubości
7,2do2mm. Montaz
ścianekod
grzejnych _ estetyczny wyglqd oraz
instalacjiopartyjestna szybkieji prostej
technice,,ptess", czyli zaprasowywania
złqczekna rurze. Szczelnośćpołqczeit
zaPewnlajq uszczelnienia o-ringowe
z kauczuku syntetycznegoEPDM i trÓjpunktowy system zacisku typu ,,M".

łatwość
montazu sprawiaj4, Ze rury
KAN-therm Steelidealnienadaj4się do
odtwarzaniagrzejnikÓW rurowych (tzw.
świecowych)
w małychłazierrkach;
r odpornośćna wandalizm - in-

Maksymalne parametry ci4głejpracy
instalacjiSteelto az I70"C i 76 bar.

stalacje KAN-therm Steel, ze względu
na duzq wytrzymałośćmechan|Cznq|
doskonale sprawdzajq'ię w miejscach

Dzięki nizej wymienionym cechom,

ogÓlnodostępnych (klatki schodowe,

wynikaj4cym Z właściwości
materiału piwnice);
i techniki montazu,systemKAN-therm
l M a ł a wydł uż alno ś ćter micz na
Steel idealnie sprawdza się W remon- _ pozwala na uzycie prostszych rozwiqtach i wymianach starych instalacji
grzewczych:

zafrkompensacyjnychi gwarantujestabilnośćformy rurociqgÓw. Dzięki duzej
sztywności
i matemuwspÓłczynnikowi
wydłużalności
cieplnejrur KAN-thernr
Steel, nakłady na mocowanie i kompensowanie wydłuzefrruroci4gÓw sq
znacznre mniejsze niz w przypadku
przewodÓw tw orzywowych;
I Prosty, szybki i czysty montaz
- montaz instalacji Steel nie wymaga
skomplikowanych narzędzi, a Czas
montazu jest najkrÓ tszy wśrÓdwszyst-

we przejśc|aprzez
ścianyi stropy,bez koniecznościuci4zliwegoich rozkuwania;
l Wysoka estetyka - rury i kształtki

I(AN-therm Steelpokryte s4 na zewn4trz
ochronnq, gładk4warstwq cynku, ktÓra
nadaje instalacjiestetycznywygl4d. Nie
ma potrzeby kosztownegoi czasochłorrnego malowania ruroci4gÓw.Dzięki mozfiwościgięciarur (promien gręcia3,5D),
podejściapod grzejniki i piony mozna
formować w dowolny sposÓb, gwarantujqcy funkcjonalność
i estetykętych najbardziejwidocznych w pomieszczeniach
elementow instalacji grzewczy ch.
r Niskie koszty modernizacji
- uwzględniaj4cwszystkie nakłady(materiałyi robocizna),koszt wymiany instalacjiw SystemieKAN-therm Steeljest
na1n:zszyw porÓwnanlu z innymi technologiami.Całaoperacjawymiany przebiegabardzo szybko,jest nieuciqżliwadla
użytkownikÓw pomieszcze igwaranfuje
długoletniq, bezaw aryjnq pracę.

!-j\'!:,:, i-iji\,i
l{AI\!,-ther*n"r
KANsp.zoo.
ul' Zdrojowa51,16-001Białystok-Kleosin
tel.:85 74 99 200,fak: 85 74 99 201
e-mail:kan(rkan com.pl
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