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SYSTEM KAN‑therm
Inovatívne vodné  
a vykurovacie systémy

Univerzálna plastová 
nákrutka z PPSU 
na jednovrstvové rúry  PE‑Xc, PE‑RT, Blue Floor  
a na viacvrstvové rúry  PE‑RT/Al/PE‑RT 
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Univerzálne použitie
Môže sa používať s jednovrstvovými rúrami PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor, ako aj s viacvrstvovými 
rúrami PE-RT/Al/PE-RT.

Absolútna odolnosť voči koróznym procesom, bez ohľadu na kvalitu vody
Korpus nákrutky je hlavný konštrukčný prvok, ktorý má priamy kontakt s teplonosným médiom, akým 
je voda. Vďaka tomu, že je nákrutka vyrobená z vysoko kvalitného plastu PPSU, je úplne odolná voči 
koróznym procesom.

Vysoká odolnosť voči tlaku a teplote 
Vďaka parametrom plastu PPSU pri veľmi vysokých teplotách, neustála práca je možná až do 190 °C, 
korpus nákrutky je úplne odolný voči prevádzkovým podmienkam väčšiny typických interiérových 
hydraulických inštalácií (tzn. vykurovanie a úžitková voda). Nákrutka s korpusom PPSU sa môže 
používať v takých istých podmienkach, ako mosadzné nákrutky.

Záruka tesnosti 
Špeciálna spevnená konštrukcia prítlačného krúžka  
zaručuje 100% tesnosť spojenia a jeho vysokú  
mechanickú pevnosť.

Vysoké hygienické parametre 
Absolútna inertnosť plastu PPSU  
voči pitnej vode zaručuje jej  
najvyššiu kvalitu.

Bezpečná montáž 
Kovová matica, vyrobená z vysoko kvalitnej  

mosadze, zaručuje bezpečnosť počas 
montáže vykonávanej plochým kľúčom.

Energetická úspornosť
Veľmi dobré izolačné vlastnosti PPSU pomáhajú obmedziť  

miestne tepelné straty pri prenose média.

Vysoká kvalita a stabilnosť rozmerov 
100% opakovateľnosť produktu, výrobná technológia nákrutiek z PPSU prakticky vylučuje 

možnosť vzniku ukrytých chýb. Nová nákrutka s korpusom PPSU systému KAN-therm predstavuje 
optimálne spojenie vysokej kvality, funkčnosti a atraktívnej ceny.

Prvok s 10-ročnou zárukou  
udeľovanou na Systém KAN-therm

Univerzálna plastová  
nákrutka z PPSU
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TECHNOLÓGIA ÚSPECHU

KAN‑therm Hungary Kft.
Rozália Park 11-14, 2051 Biatorbágy 
tel. +36 304704101, e-mail: budapest@kan-therm.com
Regional Manager
tel. +421 917 227 111,  
e-mail: mforrai@kan-therm.com


