
Moderný prístup  
ku klasickým riešeniam 

∅ 12-108 mm

SYSTEM KAN-therm

Copper

ISO 9001
www.kan-therm.com

Systém bol vytvorený ako  
snaha vyjsť v ústrety potrebám 
najnáročnejších zákazníkov, 
zaručujúc pritom jednoduchú 
a rýchlu montáž vďaka 
technológii lisovania  
PRESS

• Jednoduchá a rýchla technológia spojov - PRESS
• Najpopulárnejší na trhu, veľmi presný trojbodový lisovací systém typu „M” 
• Rýchla a spoľahlivá montáž bez spájkovania a skrutkovania, eliminujúca riziko vzniku požiaru
• Široký rozsah priemerov od 12 do 108 mm (vrátane stredného priemeru 66,7 mm) 
• Funkcia LBP - v celom rozsahu priemerov!
• Rýchla identifikácia priemeru vďaka príslušnému označeniu tvaroviek 
• Jednoduché upevnenie rúry vďaka špeciálnej konštrukcii tvarovky
• Vysoká odolnosť voči korózii
• Vysoká estetika hotovej inštalácie 

Alternatíva

k spájkovaniu

TECHNOLÓGIA ÚSPECHU
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EPDM – čierny FPM – zelený

ISO 9001
www.kan-therm.com

SYSTEM KAN-therm Copper 
sa vyznačuje širokým spektrom použiteľnosti:

Zvoľte správny tesniaci O-KRÚŽOK 
v závislosti od účelu inštalácie:

Jednoduchosť 
a spoľahlivosť

umožňujú použiť systém 
bez potreby akéhokoľvek 
dodatočného vyškolenia  

- so systémom Copper  
môžete začať pracovať ihneď!

Úsporne
Jednoduchá a rýchla technológia  
spojov a krátka príprava pred  
montážou sú z hľadiska montáže  
celej inštalácie zárukou  
značných úspor. 
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Bezpečne
Pri montáži nie je potrebný otvorený oheň 
alebo vysoká teplota, čo eliminuje riziko 
vzniku požiaru. Systém KAN-therm 
Copper je vďaka tomu ideálnym 
riešením pri opravách starých 
inštalácií a pri renováciách. 

Bezpečný 
3-bodový spoj

sa pri realizácii dosahuje v troch 
hlavných bodoch tvarovky, zaručujúc 

výnimočne bezpečné spojenie.

• SYSTÉMY STLAČENÉHO VZDUCHU 
• SOLÁRNE SYSTÉMY A INŠTALÁCIE  
   VYKUROVACIEHO OLEJA

• INŠTALÁCIE PITNEJ VODY
• VYKUROVACIE SYSTÉMY
• CHLADIACE SYSTÉMY 
   (uzavreté alebo otvorené) 

Prevádzkové parametre:  
prac. teplota od -20°C do +110°C, max. teplota 135°C,  
max. pracovný tlak 16 barov (10 barov v prípade stlačeného vzduchu)

Použitie:  
inštalácie pitnej vody, ústredné kúrenie, chladiaca voda (uzavreté aj otvorené 
systémy), stlačený vzduch (obsah oleja do 25 mg/m3), lodné systémy

Prevádzkové parametre:  
prac. teplota od -20°C do +200°C,  
max. teplota 230°C, max. pracovný tlak 10 barov

Použitie:  
solárne systémy*, systémy stlačeného vzduchu  
(taktiež systémy s olejom)

product

*Podmienky použitia EN1254-2:  
  pracovná teplota ≤ 120oC, max. pracovný tlak 16 bar  
  pre ∅ ≤ 54 mm a 10 bar pre ∅ > 54 mm
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KAN-therm Hungary Kft.
Rozália Park 11-14, 2051 Biatorbágy 
tel. +36 304704101, e-mail: budapest@kan-therm.com
Regional Manager Martin Forrai
tel. +421 917 227 111, e-mail: mforrai@kan-therm.com


