
Technika ≥πczenia Press polega na
zaprasowaniu stalowego pierúcie-
nia na rurze osadzonej na krÛÊcu

z≥πczki. KrÛciec wyposaøony jest w usz-
czelnienia O-ringowe EPDM, zapewniajπ-
ce szczelnoúÊ po≥πczenia i bezawaryjnπ
pracÍ instalacji. System KAN-therm Press
LBP oferuje komplet z≥πczek (kolanka,
trÛjniki, ≥πczniki i redukcje oraz duøy wy-
bÛr z≥πczek z gwintami), ktÛre umoøliwia-
jπ ≥πczenie rur o úrednicach 16 x 2 / 20 x 2
/ 25 x 2,5 / 32 x 3 mm. System przezna-
czony jest dla wewnÍtrznych instalacji wo-
dociπgowych (ciep≥ej i zimnej wody uøyt-
kowej), instalacji centralnego ogrzewania
(rÛwnieø ch≥odzenia), ciep≥a technologicz-
nego i instalacji przemys≥owych (np. sprÍ-
øonego powietrza), we wszystkich rodza-
jach budownictwa.

Nowe rozwiπzanie 
konstrukcyjne

System KAN-therm Press LBP oferuje
skrÛcenie czasu montaøu instalacji i mini-
malizacjÍ moøliwoúci pope≥nienia b≥Ídu.
Wprowadzenie innowacji konstrukcyj-
nych, w porÛwnaniu z dotychczasowymi
rozwiπzaniami, znacznie zwiÍkszy≥o funk-
cjonalnoúÊ i bezpieczeÒstwo po≥πczeÒ.
Z≥πczki KAN-therm Press LBP oferujπ
szeúÊ nowych funkcji:

Sygnalizacja 

niezaprasowanych po≥πczeÒ

Angielska nazwa tej funkcji da≥a na-
zwÍ nowemu systemowi: LBP ñ Leak
Before Press ñ czyli wyciek przed zapra-
sowaniem. Omy≥kowo niezaprasowane
po≥πczenie sygnalizowane jest widocz-
nym wyciekiem wody juø podczas bezci-
únieniowego nape≥nienia instalacji (rys.

2), jeszcze przed w≥aúciwπ prÛbπ ciúnie-
niowπ. Funkcja ta jest zgodna z zalece-
niami DVGW (Ñkontrolowany prze-
ciekî).

Funkcja ochrony O-ringÛw

Funkcja ochrony O-ringÛw przed uszko-
dzeniem to jedna z podstawowych cech
nowych z≥πczek. DziÍki specjalnej kon-
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Nowe złączki 
KAN-therm Press LBP
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Firma KAN wprowadzi≥a na rynek kolejnπ, trzeciπ juø generacjÍ swojego systemu instalacyjne-
go. KAN-therm Press LBP sk≥ada siÍ z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT
i PE-RT/Al/PE-HD, rur polietylenowych PE-Xc i PE-RT z barierπ antydyfuzyjnπ EVOH oraz no-
wych kszta≥tek wykonanych z wysokiej jakoúci mosiπdzu lub z nowoczesnego tworzywa PPSU.

Rys. 1. Z≥πczki KAN-therm Press LBP



strukcji krÛÊca z≥πczki, uszczelnienia O-
-ringowe nie sπ naraøone na uszkodzenie
podczas wsuwania rury w z≥πczkÍ. Praco-
ch≥onne kalibrowanie i fazowanie we-
wnÍtrznej krawÍdzi rury nie jest wiÍc wy-
magane (pod warunkiem prawid≥owego
przeciÍcia rury ñ prostopadle do osi, bez
zniekszta≥cenia jej przekroju).

Profil szczÍk U lub TH

Nowa konstrukcja z≥πczki umoøliwia
uøycie do po≥πczenia szczÍk rÛønych ty-
pÛw. Do zaprasowywania moøna stosowaÊ
zamiennie szczÍk o popularnych profilach
U lub TH (rys. 3). DziÍki temu z≥πczki
KAN-therm Press LBP sπ bardziej uniwer-
salne oraz dostÍpne dla instalatorÛw dys-
ponujπcych rÛønymi typami narzÍdzi.

Pozycjonowanie szczÍk zaciskarki

Funkcja precyzyjnego pozycjonowania
szczÍk zaciskarki jest kluczowa, jeúli cho-
dzi o prawid≥owoúÊ wykonania zaprasowa-
nia. W tym wypadku oznacza zawsze do-
k≥adne ustawienie szczÍk zaciskarki na
z≥πczce. Konstrukcja z≥πczki uniemoøliwia
niekontrolowane przesuniÍcie szczÍk pod-
czas procesu zaprasowywania.

Identyfikacja úrednic kolorem

Kaøda z≥πczka posiada dystansowy pier-
úcieÒ z tworzywa, ktÛrego kolor zaleøy od
úrednicy przy≥πczanej rury (rys. 4).
Usprawnia to pracÍ zarÛwno w magazynie,
jak i na budowie, gdzie warunki (np. brak
pe≥nego oúwietlenia) nie u≥atwiajπ szybkiej
identyfikacji úrednic z≥πczek. Kolor plasti-

kowych pierúcieni umoøliwia rÛwnieø
szybkπ inwentaryzacjÍ wykonanej juø in-
stalacji. W pierúcieniach znajdujπ siÍ czte-
ry otwory kontrolne, sygnalizujπce w≥aúci-
wπ g≥ÍbokoúÊ wsuniÍcia rury w z≥πczkÍ.
Wykonane z tworzywa pierúcienie spe≥nia-
jπ jeszcze jednπ waønπ funkcjÍ z punktu
widzenia trwa≥oúci i bezpieczeÒstwa insta-
lacji. Element ten, jako dielektryk, nie do-
puszcza do styku warstwy aluminium rury
z mosiÍønym korpusem z≥πczki, co ca≥ko-
wicie eliminuje moøliwoúÊ wystπpienia
korozji bimetalicznej.

MoøliwoúÊ zastosowania rur

polietylenowych PE-Xc i PE-RT

Standardowo w systemach KAN-therm
Press uøywane by≥y do tej pory rury wielo-
warstwowe PE-RT/Al/PE-HD i PE-
-RT/Al/PE-RT. Konstrukcja z≥πczek sys-
temu KAN-therm Press LBP umoøliwi≥a
wykonywanie po≥πczeÒ takøe rur polietyle-
nowych jednorodnych z warstwπ antydy-
fuzyjnπ (rys. 5). Dlatego teø oferta tego
systemu zosta≥a wzbogacona o rury PE-Xc
o wymiarach 16 x 2 / 20 x 2 / 25 x 2,3 mm
oraz o rury PE-RT 16 x 2 i 20 x 2 mm.
Wszystkie rury wyposaøone sπ w skutecz-
nπ pow≥okÍ EVOH zapobiegajπcπ przeni-
kaniu korozyjnego tlenu do wody w insta-
lacji. Nowe rury mogπ byÊ stosowane we
wszystkich instalacjach grzewczych (w 4
i 5 klasie zastosowaÒ wg ISO 10508). 

Uproszczona 
technika ≥πczenia

TechnikÍ wykonywania po≥πczeÒ KAN-
-therm Press LBP moøna krÛtko opisaÊ:
Ñutnij ñ wsuÒ ñ zaprasujî. Oznacza to, øe
po≥πczenie wykonuje siÍ szybciej niø
w przypadku tradycyjnego procesu zapra-
sowywania rur ze wzglÍdu na moøliwoúÊ
pominiÍcia etapu fazowania wewnÍtrznej
krawÍdzi rury. Po prawid≥owym (prosto-
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Rys. 2. Sygnalizacja niezaprasowanych po≥πczeÒ

Rys. 3. Do zaprasowania z≥πczek w nowej wersji systemu KAN moøna stosowaÊ szczÍki o profilu
U lub TH

Rys. 4. Kolor pierúcienia zaleøy od úrednicy przy≥πczanej rury



padle do osi) przeciÍciu (rys. 6a), rurÍ na-
leøy po prostu wsunπÊ do oporu w z≥πczkÍ
(rys. 6b). Fazowanie krawÍdzi rury nie jest
wymagane. Przy wiÍkszych úrednicach

(25 mm i wiÍcej) dla u≥atwienia nasuniÍcia
rury na krÛciec z≥πczki moøna uøyÊ kali-
bratora. Naleøy tylko sprawdziÊ g≥ÍbokoúÊ
wsuniÍcia ñ krawÍdü rury musi byÊ wi-

doczna w otworach kontrolnych wykona-
nego z tworzywa pierúcienia dystansowe-
go. NastÍpnie szczÍkÍ zaciskarki umiesz-
cza siÍ dok≥adnie na stalowym pierúcieniu
miÍdzy plastikowym pierúcieniem a ko≥-
nierzem stalowego pierúcienia, prostopa-
dle do osi krÛÊca z≥πczki (szczÍka typu U).
W przypadku profilu TH szczÍkÍ naleøy
pozycjonowaÊ na tworzywowym pierúcie-
niu (musi byÊ objÍty zewnÍtrznym row-
kiem szczÍki). W obydwu przypadkach
konstrukcja z≥πczki uniemoøliwia niekon-
trolowane przesuniÍcie szczÍk zaciskarki
podczas procesu zaprasowywania. NastÍp-
nie moøna uruchomiÊ napÍd praski i wy-
konaÊ po≥πczenie (rys. 6c). Proces zapra-
sowywania trwa do chwili ca≥kowitego
zwarcia szczÍk. Zaprasowanie pierúcienia
na rurze moøna wykonaÊ tylko jeden raz.
Po wykonaniu po≥πczenia naleøy roze-
wrzeÊ szczÍki i zdjπÊ narzÍdzie z zaciúniÍ-
tego pierúcienia stalowego. Po≥πczenie jest
gotowe do prÛby ciúnieniowej i dalszej
eksploatacji.

Certyfikaty

Przed trafieniem na rynek z≥πczki nowej
konstrukcji przesz≥y szereg rygorystycz-
nych testÛw i badaÒ w zak≥adowym labo-
ratorium oraz w zewnÍtrznych placÛwkach
badawczych. Produkty posiadajπ certyfi-
katy DVGW, KIWA. Ich wytwarzanie, tak
jak ca≥a dzia≥alnoúÊ firmy KAN, odbywa
siÍ pod nadzorem systemu zarzπdzania ja-
koúciπ ISO 9001: 2008 (certyfikat Lloydís
Register Quality Assurance). 

Nowe z≥πczki wzbudzi≥y duøe zaintere-
sowanie na targach ISH 2011 we Frankfur-
cie jak rÛwnieø na niedawnych targach
branøowych na wschodzie Europy ñ Inter-
stroyexpo St. Petersburg (Rosja), Water &
Heat w MiÒsku (Bia≥oruú) oraz Aqua-
-therm w Kijowie (Ukraina).

Piotr Bertram

Autor jest doradcπ technicznym 

w firmie KAN
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Rys. 5. 
Uniwersalne z≥πczki 
KAN-therm Press LBP
mogπ ≥πczyÊ 
zarÛwno rury 
wielowarstwowe 
jak i rury PE-Xc i PE-RT

Rys. 6. Kolejne fazy wykonania po≥πczenia zaprasowywanego KAN-therm Press LBP:
a ñ przeciÍcie prostopadle do osi,
b ñ wsuniÍcie w z≥πczkÍ,
c ñ zaciúniÍcie

a)

b)

c)
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