
Blisko 10,4 mln lokali, a wiêc przewa¿aj¹c¹

czêœæ zasobów mieszkaniowych Polski, wy-

budowano przed 1988 rokiem. Wiele z nich

wymaga gruntownego remontu, w tym tak-

¿e modernizacji instalacji grzewczych. Re-

mont instalacji, ³¹cznie z innymi dzia³ania-

mi termomodernizacyjnymi, z pewnoœci¹

wp³ynie na poziom energoch³onnoœci bu-

dynku. WskaŸnik ten bêdzie decydowa³

o klasie energetycznej budynku, okreœlonej

œwiadectwem energetycznym (w skali od

A do E, tak jak w przypadku pralek czy lo-

dówek).

Ju¿ od stycznia 2009 r. ka¿dy budynek, tak-

¿e istniej¹cy, bêdzie musia³ mieæ taki doku-

ment. Bez niego nie bêdzie mo¿liwy obrót

nieruchomoœciami.

Koszt remontów w 50-letnim okresie „¿y-

cia” budynku to tylko 4,5% ca³oœci nak³a-

dów (zawieraj¹cych tak¿e koszt budowy),

natomiast koszt eksploatacji to 85%, w tym

a¿ 75% to nak³ady na ogrzewanie i przygo-

towanie ciep³ej wody! Warto wiêc moderni-

zowaæ instalacje.

Wymiana instalacji c.o. jest operacj¹ bar-

dziej skomplikowan¹ ni¿ monta¿ nowej, ze

wzglêdu na trudniejszy dostêp do tras ruro-

ci¹gów (ciasne, zabudowane pomieszcze-

nia) i koniecznoœæ zapewnienia bezpieczeñ-

stwa po¿arowego. Istotne jest te¿ szybkie

i terminowe wykonywanie prac oraz spe³-

nienie wymogów lokatorów i warunków

dostawcy ciep³a. Rury i kszta³tki musz¹ od-

znaczaæ siê:

trwa³oœci¹, odpornoœci¹ na korozjê,

szczelnoœci¹ na przenikanie tlenu do wody

grzewczej;

odpornoœci¹ na wysok¹ temperaturê i ci-

œnienie;

mo¿liwoœci¹ prowadzenia po „œladzie”

starych instalacji, z wykorzystaniem istnie-

j¹cych tulej w przegrodach budowlanych;

wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹, odporno-

œci¹ na wandalizm;

estetyk¹ – wiêkszoœæ wymienianych in-

stalacji prowadzona jest po wierzchu œcian,

dlatego wygl¹d, gabaryty rur i kszta³tek,

sposób mocowania maj¹ du¿e znaczenie dla

u¿ytkownika.

Wszystkie powy¿sze warunki spe³nia sys-

tem instalacyjny KAN-therm Steel. Maj¹c

niew¹tpliwe zalety instalacji z rur stalowych

spawanych, system ten wolny jest od ich

wad a tak¿e mankamentów instalacji poli-

propylenowych.

System KAN-therm Steel to precyzyjne

rury i kszta³tki wykonane z cienko-

œciennej stali wêglowej, pokryte na ze-

wn¹trz antykorozyjn¹ warstw¹ cynku.

Szeroki zakres œrednic (15-108 mm) po-

zwala na przeprowadzenie wymiany

w ka¿dym budynku, niezale¿nie od jego

wielkoœci.

Monta¿ instalacji oparty jest na szybkiej

i prostej technice „Press”, czyli zagniata-

nia na rurze z³¹czek posiadaj¹cych

uszczelnienia o-ringowe z kauczuku bu-

tylowego EPDM, odpornego na wysokie

temperatury.

Rury Systemu KAN-therm Steel charakte-

ryzuj¹ siê najmniejszymi wspó³czynnikami

wyd³u¿alnoœci liniowej. Oznacza to mniej-

sze k³opoty z kompensacj¹ wyd³u¿eñ, mo¿-

liwoœæ monta¿u pionów instalacyjnych bez

kompensatorów, a przede wszystkim daje

gwarancjê idealnego, równoleg³ego prowa-

dzenia pionów wzd³u¿ œcian, bez ¿adnych

wyboczeñ.

Ma³e mieszkania z lat 60-80 ubieg³ego wie-

ku czêsto zabudowane s¹ ³atwopalnymi

szafkami lub boazeri¹. Poniewa¿ monta¿ in-

stalacji Steel nie wymaga u¿ycia otwartego

ognia (jak przy spawaniu czy lutowaniu) –

nie ma te¿ zagro¿enia po¿arowego.

Instalacje System KAN-therm Steel mog¹

pracowaæ w sposób ci¹g³y w ka¿dych, nawet

tak¿e ekstremalnych warunkach wystêpuj¹-

cych jeszcze w niektórych instalacjach

grzewczych. Mo¿liwy jest nawet awaryjny

przegrzew instalacji do temperatury 110°C.

Koszt materia³ów instalacji System

KAN-therm Steel jest porównywalny

z instalacjami z rur PP-R i  ni¿szy ni¿ insta-

lacji miedzianych. Z kolei czas wykonania

instalacji grzewczej w systemie Steel jest

najni¿szy wœród  technologii  stosowanych

w remontach. Uwzglêdniaj¹c wszystkie

nak³ady, System KAN-therm  Steel oferu-

je atrakcyjne ekonomicznie  rozwi¹zanie

dla modernizacji instalacji c.o., optymalne

te¿ pod wzglêdem technicznym i eksplo-

atacyjnym.

Wymiana instalacji na rury System

KAN-therm  Steel nie zrujnuje wiêc ani

mieszkania, ani bud¿etu.

mgr in¿. Piotr Bertram

PREZENTACJA

Nowa jakoœæ
w remontach inSTALacji

KAN Sp. z o.o. 

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Bia³ystok-Kleosin 

tel. 085 749 92 00, faks 085 749 92 01
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Wymiana takiej instalacji 

musi odbywaæ siê bez 

u¿ycia otwartego ognia

Wyd³u¿alnoœæ ccieplna rró¿nych mmateria³ów iinstala-

cyjnych
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