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Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
na długie lata
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SYSTEM KAN‑therm Sprinkler

SYSTEM KAN-therm 
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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 blisko 600 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 23 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.
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System KAN‑therm Sprinkler to kompletny, gaśniczy system instalacyjny składający 
się z rur i złączek wykonanych ze stali węglowej ocynkowanej (Steel Sprinkler) lub stali 
nierdzewnej (Inox Sprinkler) o zakresie średnic 22‑108 mm (DN20 – DN100).

Łączenie elementów systemu odbywa się dzięki nowoczesnej, profesjonalnej, a przede wszystkim 
szybkiej i pewnej technice „Press” czyli zaprasowywaniu kształtek na rurze przy użyciu specjalnych 
narzędzi.

System KAN‑therm Sprinkler przeznaczony jest do budowy wewnętrznych, gaśniczych instalacji 
tryskaczowych. Oba wykonania materiałowe zostały sprawdzone i certyfikowane zgodnie 
z wytycznymi VdS do stosowania w stacjonarnych instalacjach tryskaczowych za zaworem 
alarmowym, w przestrzeniach o małym i średnim zagrożeniu pożarowym (LH, OH1, OH2, OH3  
i do OH4 w odniesieniu do hal wystawowych, kin, teatrów i sal koncertowych).

Systemy KAN‑therm Sprinkler doskonale sprawdzają się w przypadku budowy nowych  
jak i wymian starych, tradycyjnych gaśniczych instalacji tryskaczowych.

S p i s  t r e ś c i

System KAN‑therm Sprinkler
Zalety
Zastosowanie
Rury
Kształtki
Kompatybilność
Narzędzia
Montaż
Certyfikaty
Realizacje
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SYSTEM KAN‑therm Sprinkler

Zalety
szybki i łatwy montaż 
Dzięki pewnej i szybkiej technice „Press” czas montażu rur i kształtek, w porównaniu do tradycyjnych 
systemów stalowych, został zredukowany co najmniej dwukrotnie.

bezpieczeństwo 
Montaż systemu odbywa się bez użycia otwartego ognia, dzięki czemu wyeliminowane zostało 
ryzyko zagrożenia pożarowego. Kształtki systemu wyposażone są w funkcję LBP (Leak Before 
Press), sygnalizację niezaprasowanych połączeń, co umożliwia wykrycie błędów montażowych.

idealny dla wymian starych instalacji  
Ze względu na szeroki zakres średnic od 22 mm do 108 mm, kompletność oferty, wysoką jakość, 
atrakcyjną cenę oraz walory techniczne i eksploatacyjne szczególnie nadaje się do zastosowania 
w modernizowanych instalacjach gaśniczych.

wysoka estetyka i odporność na korozję  
Instalacje wykonane w Systemie KAN‑therm Sprinkler charakteryzują się estetycznym i eleganckim 
wyglądem, dlatego mogą być stosowane bez dodatkowych powłok malarskich. Instalacja złożona 
ze standardowych elementów systemu będzie doskonale komponować się z każdym rodzajem 
pomieszczeń.

wysoka wytrzymałość mechaniczna 
Zabezpiecza instalację, szczególnie w pomieszczeniach ogólnodostępnych, przed różnego 
rodzaju skutkami wandalizmu. Z tego też względu system jest predysponowany do stosowania 
w obiektach użyteczności publicznej takich jak centra handlowe, kina, hale wystawiennicze itp. 
które są szczególnie narażone na tego typu działania.

odporność na wysokie ciśnienie  
Dzięki wykorzystaniu specjalnej techniki montażu „Press”, zastosowaniu profesjonalnych narzędzi 
zaciskowych oraz wysokiej jakości oringów uszczelniających możliwa jest praca systemu przy 
ciśnieniu do 16 bar.
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Zastosowanie

KAN‑therm Steel Sprinkler przeznaczony jest do budowy rurociągów (przewodów rozdzielczych 
i rozprowadzających) urządzeń tryskaczowych wodnych za zaworem kontrolno – alarmowym,  
w przestrzeniach o małym i średnim zagrożeniu pożarowym LH, OH1, OH2, OH3 i do OH4 
w odniesieniu do hal wystawowych, kin, teatrów i sal koncertowych.

KAN‑therm Inox Sprinkler przeznaczony jest do budowy rurociągów (przewodów rozdzielczych 
i rozprowadzających) urządzeń tryskaczowych wodnych i powietrznych za zaworem kontrolno  
– alarmowym,  w przestrzeniach o małym i średnim zagrożeniu pożarowym LH, OH1, OH2, OH3 
i do OH4 w odniesieniu do hal wystawowych, kin, teatrów i sal koncertowych.

Maksymalne ciśnienia robocze dla rur i kształtek:
DN20 do DN50 – 16 bar 
DN65 – 12,5 bar 
DN80 do DN100 – 10 bar

Stacjonarne tryskaczowe  
instalacje wodne

Stacjonarne tryskaczowe  
instalacje suche
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Rury
E s t e t y k a  i   o d p o r n o ś ć  n a   k o r o z j ę

W Systemie KAN‑therm Steel Sprinkler zastosowano walcowane na zimno rury precyzyjne 
ze szwem wzdłużnym, wykonane ze stali węglowej RSt 34–2 obustronnie ocynkowanej warstwą 
minimum 20 µm. W celu zapewnienia precyzji montażu i trwałości instalacji nadlew spoiny jest 
usunięty i pokryty dodatkową warstwą cynku.

W Systemie KAN‑therm Inox Sprinkler zastosowano walcowane na zimno rury precyzyjne 
ze szwem wzdłużnym, wykonane ze stali stopowej X5CrNiMo17‑12‑2 nr 1.4401 (AISI 316).

Dla obu wykonań materiałowych dostarczane są rury w 6 m sztangach o zakresie średnic 
22–108 mm (DN20 – DN100):

Wszystkie rury przed opuszczeniem produkcji poddawane są kontroli wymiarów i jakości spoiny.

Dzięki estetycznemu wyglądowi elementów, systemy doskonale nadają się do wykonywania 
instalacji natynkowych, bez konieczności ich dodatkowego malowania.

Zakres średnic rur systemu KAN‑therm Steel Sprinkler:

DN
Średnica zewnętrzna  
× grubość ścianki

Średnica  
wewnętrzna

mm×mm mm

20 22×1,5 19,0

25 28×1,5 25,0

32 35×1,5 32,0

40 42×1,5 39,0

50 54×1,5 51,0

65 76,1×2,0 72,1

80 88,9×2,0 84,9

100 108×2,0 104,0

Zakres średnic rur systemu KAN‑therm Inox Sprinkler:

DN
Średnica zewnętrzna  
× grubość ścianki

Średnica  
wewnętrzna

mm×mm mm

20 22×1,2 19,6

25 28×1,2 25,6

32 35×1,5 32,0

40 42×1,5 39,0

50 54×1,5 51,0

65 76,1×2,0 72,1

80 88,9×2,0 84,9

100 108×2,0 104,0
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Kształtki
B e z p i e c z e ń s t w o

Kształtki Systemu KAN‑therm Steel Sprinkler wykonane są ze stali węglowej RSt 34–2  
ocynkowanej warstwą grubości 8–15 µm. 

Kształtki Systemu KAN‑therm Inox Sprinkler wykonane są ze stali stopowej X2CrNiMo17‑12‑2  
nr 1.4404 (AISI 316L).

Szczelność połączeń kształtek z rurami Systemów KAN‑therm Sprinkler gwarantowana jest przez 
wysokiej jakości O‑ringi wykonane z odpornego na wysoką temperaturę kauczuku etylenowo  
– propylenowego (EPDM) oraz trójpunktowy profil zacisku „M”. 

Wszystkie kształtki systemowe wyposażono w funkcję sygnalizacji niezaprasowanych połączeń 
LBP (Leak Before Press) opartej na specjalnej konstrukcji O‑ringu uszczelniającego (średnice 
22–54 mm) oraz kontrukcji kielicha kształtki (średnice 76,1–108 mm).

Konstrukcja kształtek oraz technika ich montażu nie wymagają pracy z otwartym ogniem oraz 
minimalizują ryzyko wystąpienia błędów montażowych.

321

1

2
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SYSTEM KAN‑therm Sprinkler

Kompatybilność
System KAN‑therm Sprinkler to bogaty asortyment specjalnych złącz przeznaczonych do budowy 
instalacji tryskaczowych:

Złącza przejściowe „groove” zapewniają pełną kompatybilność Systemów KAN‑therm Sprinkler 
ze stalowymi systemami rowkowanymi, wykorzystującymi technikę połączeń skręcanych.

Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości do 2000 mm w oplocie ze stali nierdzewnej 
umożliwiają łatwe i szybkie prowadzenie instalacji w podwieszanych sufitach. 
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Narzędzia
P r o f e s j o n a l i z m

Oprócz rur i kształtek System KAN‑therm Sprinkler to także pełna gama nowoczesnych 
i profesjonalnych narzędzi do wykonywania połączeń:

Zaciskarki elektryczne sieciowe i akumulatorowe uznanej europejskiej marki Novopress

Komplety szczęk

Obcinaki ręczne i mechaniczne do rur

Gratowniki do rur

Poprawne wykonywanie połączeń ma decydujący wpływ na bezawaryjne i pewne działanie 
instalacji, dlatego wszystkie narzędzia zaciskowe do montażu Systemu KAN‑therm Sprinkler 
wyposażono w elektroniczne układy kontrolujące wykonanie połączenia zaprasowanego.

Wszystkie elementy systemu wraz 
z narzędziami posiadają dopuszczenie 
VdS – największej w Europie jednostki 

certyfikującej instalacje gaśnicze.

Czwórniki i złączki przesuwne z gwintem wewnętrznym umożliwiające dowolne 
dopasowanie instalacji do kształtu budynku. Kształtki przesuwne nie posiadają ogranicznika 
wsunięcia rury, przez co doskonale sprawdzają się w przypadku konieczności wyrównania 
poziomu linii tryskaczy (alternatywa dla elastycznych przewodów przyłączeniowych).
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Gwarancja najwyższej jakości
Wysoka jakość stosowanych materiałów, nowoczesna i precyzyjna technologia wytwarzania oraz 
rygorystyczna kontrola jakości sprawiają, że rury i złączki spełniają nawet najbardziej restrykcyjne 
normy i wymagania dotyczące instalacji gaśniczych.

Aprobata CNBOP
Systemy KAN‑therm Steel Sprinkler i KAN‑therm Inox Sprinkler posiadają Aprobaty Centrum 
Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej: AT‑1106‑0227/2009 i AT‑1106‑0249/2009.

Certyfikaty VdS
Oba Systemy KAN‑therm Sprinkler odpowiadają wymaganiom wytycznych VdS CEA 4001 
do zastosowania w stacjonarnych instalacjach tryskaczowych i posiadają niezbędne certyfikaty 
VdS: G4080007 i G4080037.

Certyfikat FM
Zarówno System KAN‑therm Steel Sprinkler, jak i KAN‑therm Inox Sprinkler uzyskały certyfikację FM 
dla stacjonarnych mokrych i suchych instalacji tryskaczowych zgodnych ze standardami  
1630 i 1920.

Poza tym System KAN‑therm Sprinkler uzyskał akceptację:

Szybki i łatwy montaż
Technika montażu Systemu KAN‑therm Sprinkler wykorzystuje prostą, szybką, a przede wszystkim 
bezpieczną technologię „Press”, wykorzystującą zjawisko zagniatania kształtki na rurze. Podczas 
prac montażowych nie występuje zagrożenie pożarowe spowodowane wykorzystaniem 
wszelkiego rodzaju palników.

1. Cięcie rury.

2. Fazowanie krawędzi rury.

3. Zaznaczenie głębokości wsunięcia 
rury w kształtkę.

4. Kontrola stanu uszczelnienia.

5. Połączenie rury z kształtką.

6. Zaprasowanie kształtki na rurze.
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Realizacje
Prestiżowe inwestycje, zrealizowane w Systemie KAN‑therm Sprinkler, są najlepszym dowodem 
wysokiej jakości i pewności zastosowanych elementów.

1. Stadion „Arena Lwów” – Lwów, Ukraina,  
 zbudowany na potrzeby organizacji 

EURO 2012, wyposażony został 
w nowoczesną instalację gaśniczą 

wykonaną w Systemie KAN-therm Sprinkler.

2. Biznes Park – Lozanna, Szwajcaria, 
nowoczesna instalacja gaśnicza wykonana 

w Systemie KAN-therm Sprinkler.

3. Centrum handlowe – Utrecht, Holandia,  
nowoczesna instalacja gaśnicza wykonana 

w Systemie KAN-therm Sprinkler.

2 3

54
4. Biblioteka Alwara Aalto  

           – Wyborg, Rosja,  
(foto © Liaszko Sergiej

aliveserg.livejournal.com)
nowoczesna instalacja gaśnicza
w Systemie KAN-therm Sprinkler.

5. Ratusz, siedziba władz miejskich  
           – Biecz, Polska,  
(foto © Michał Gryga)

nowoczesna instalacja gaśnicza
w Systemie KAN-therm Sprinkler.
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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 

www.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. 

To doskonała realizacja wizji systemu uniwersalnego, na który złożyło się wieloletnie 
doświadczenie i pasja konstruktorów KAN, rygorystyczna kontrola jakości surowców i produktów 
finalnych i wreszcie to skuteczne rozeznanie potrzeb rynku instalacji, zgodnych z wymogami 
budownictwa zrównoważonego.

Push Platinum
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Press LBP
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Ogrzewanie podłogowe  
i Automatyka 

Football 
Instalacje stadionowe

Szafki i rozdzielacze


