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Ring „Ma ga zy nu In sta la to ra”: ogrze wa nie płasz czy zno we
PE-Xc, PE-RT, rury grzewcze, izolacje, rozdzielacze, szafki, automatyka

Sys tem KAN -therm jest kom plet -
ny, a to ozna cza, że za wie ra wszyst -
kie ele men ty (ru ry grzew cze, izo la -
cje, roz dzie la cze, szaf ki, au to ma ty -
kę) nie zbęd ne do mon ta żu spraw -
ne go i eko no micz ne go ogrze wa nia.
Da je moż li wość wy ko na nia prak -
tycz nie każ dej, na wet naj bar dziej
nie ty po wej, in sta la cji ogrze wa nia
lub chło dze nia płasz czy zno we go.

War to wspo mnieć, że do dys po zy -
cji nie tyl ko pro jek tan tów, ale i in -
we sto rów czy wy ko naw ców jest do -
sko na łe, przy ja zne na rzę dzie do
szyb kiej kal ku la cji i do bo ru wszyst -
kich ele men tów ogrze wa nia pod ło -
go we go KAN -therm - pro gram KAN
Qu ick Flo or, do stęp ny on -li ne na
stro nie in ter ne to wej fir my.

Ru ry grzew cze

Ru ry grzew cze, naj istot niej szy
skład nik każ de go wod ne go ogrze wa -
nia płasz czy zno we go, de cy du ją o sku -

tecz no ści prze ka zy wa nia cie pła, a od
ich ja ko ści za le ży bez a wa ryj na i dłu -
go wiecz na pra ca in sta la cji (na le ży pa -
mię tać, że są to ele men ty umiesz czo -
ne w spo sób trwa ły w kon struk cjach
bu dow la nych).

W sys te mie KAN -
-therm są to ru ry z
po li ety le nu PE -Xc i
PE -RT z ba rie rą an ty -
dy fu zyj ną EVOH o śred -
ni cach 12, 14, 16, 18,
20, 25 mm oraz ru ry
wie lo war stwo we PE -RT/Al/PE -HD
lub PE -RT/Al/PE -RT w za kre sie
śred nic 14, 16, 18, 20, 25, 26 mm. 

Tak sze ro ki za kres śred nic i ro dza -
jów rur umoż li wia opty mal ne uży cie
ich we wszyst kich od mia nach ni sko -
tem pe ra tu ro wych ogrze wań płasz -
czy zno wych - od ogrze wań ścien -
nych (ru ry o śred ni cach 12 i 14 mm),
po przez róż ne go ro dza ju ukła dy
ogrze wań pod ło go wych, aż do pod -
grze wu po wierzch ni otwar tych jak
pod jaz dy czy bo iska (śred ni ce 18-25
mm). Przy za sto so wa niu ru ry grzew -
czej PE -Xc, o śred ni cy 12 x 2 mm w

spe cjal nym płasz czu ochron nym PE
18/14 mm, ist nie je też moż li wość
wy ko na nia grzej ni ka pod ło go we go
przez bez po śred nie pod łą cze nie do
śred nio tem pe ra tu ro wej (do 70°C)
in sta la cji grzej ni ko wej.

Uwzględ nia jąc wy mo gi współ cze -
snej ar chi tek tu ry i tech ni ki bu dow la -
nej, sys tem KAN -therm ofe ru je ca łą
pa le tę kon struk cji izo la cji i roz wią zań

mo co wa nia rur, któ re umoż li wia -
ją za bu do wę ogrze wa nych pod -
łóg i ścian w do wol ny spo sób. 
l Sys tem KAN -therm Tac ker:

ru ry mo co wa ne są spin -
ka mi do izo la cji ter micz -
nej (grub. 15, 30 i 50 mm)
po kry tej fo lią ra stro wą.
Za sto so wa nie: ogrze wa nia

pod ło go we za le wa ne ja stry chem.
l Sys tem KAN -therm Pro fil: ru ry wci -
ska ne są w spe cjal nie wy pro fi lo wa ny sty -
ro pian (grub. 11 i 35 mm) po kry ty war -
stwą two rzy wo wą. Za sto so wa nie: ogrze -
wa nia pod ło go we za le wa ne ja stry chem.
l Sys tem KAN -therm Ra il: ru ry mo co -
wa ne na li stwach pro fi lo wych umiesz -
cza nych na izo la cji lub pod ło żu. 

Za sto so wa nie: ogrze wa nia pod łóg
na le ga rach (bu dow nic two drew nia -
ne, spor to we, mo der ni za cje), ogrze -
wa nie po wierzch ni ze wnętrz nych
(np. bo iska), ogrze wa nie ścien ne.
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Nie za wod ność i trwa łość, ła twość mon ta żu, a tak że
przy stęp na ce na - ty mi ce cha mi po win ny cha rak te -
ry zo wać się no wo cze sne sys te my grzew cze. Ogrze -
wa nie płasz czy zno we KAN -therm, do sto so wu jąc się

do tych wy ma gań, ofe ru je roz wią za nia za awan so wa -
ne tech nicz ne i nie ustan nie roz wi ja ne. Do tych cza so wa

bo ga ta ofer ta po sze rzo na zo sta ła o sze reg no wych ele men tów.
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Sys te my mo co wa nia i izo la cji KAN -
-therm.

No wa gru pa pom po wa KAN -therm
z pom pą elek tro nicz ną.

No we ele men ty au to ma ty ki ogrze wa -
nia płasz czy zno we go KAN -therm.

Sys te my mo co wa nia 

i izo la cji



l Sys tem KAN -therm TBS: ru ry
mo co wa ne w me ta lo wych pro fi lach
ra dia to ro wych umiesz czo nych w
izo la cji (grub. 25 mm). Za sto so wa -
nie: ogrze wa nia pod łóg pły wa ją -
cych, pod łóg spor to wych ela stycz -
nych punk to wo, mo der ni za cje.

Nie zbęd nym uzu peł nie niem
ukła dów z wy lew ką ja stry cho wą
są sys te mo we ta śmy przy ścien -
ne i pro fi le dy la ta cyj ne KAN -
-therm oraz pla sty fi ka to ry do
be to nu Be to kan. 

Roz dzie la cze

Waż nym ele men tem umoż li -
wia ją cym roz dział i re gu la cję czyn -
ni ka grzew cze go są roz dzie la cze.
Tu KAN -therm rów nież pro po nu -
je sze ro ki wy bór: od pro stych roz -
wią zań z za wo ra mi re gu la cyj ny mi
w dol nej bel ce (se ria 51A) po no -

wo cze sne roz dzie la cze z prze pły -
wo mie rza mi i za wo ra mi ter mo sta -
tycz ny mi z si łow ni ka mi ter mo -
elek trycz ny mi (se ria 75A). 

Dla mniej szych in sta la cji pod ło -
go wych (do kil ku dzie się ciu m2)
KAN -therm ofe ru je wy god ny i
eko no micz ny mo del roz dzie la cza
pę tli grzej nych zblo ko wa ny z
pom po wym ukła dem mie sza ją cym
(roz dzie lacz se rii 73A i 77A). Ta -
kie roz wią za nie jest szcze gól nie
przy dat ne w ukła dach mie sza -
nych, gdzie ni sko tem pe ra tu ro we
ogrze wa nie pod ło go we uzu peł nia
sys tem ogrze wa nia grzej ni ko we go.

No wo ścią jest wpro wa dze nie do
ofer ty se rii sa mo dziel nych grup
mie sza ją cych, bez roz dzie la czy, ze
stan dar do wy mi pom pa mi 25/4 i
25/6 oraz z pom pą ste ro wa ną elek -
tro nicz nie. Moż na je bez pro ble mu
pod łą czyć do do wol ne go ty pu roz -
dzie la cza pod ło go we go KAN -therm
(są one wy po sa żo ne w po łą cze nia -
śru bun ki sa mo usz czel nia ją ce). 

Każ de ogrze wa nie, w tym tak że
ogrze wa nie płasz czy zno we (mi mo
du żej bez wład no ści ciepl nej i wy -

stę po wa nia efek tu sa mo re gu la cji),
wy ma ga od po wied nie go ste ro wa -
nia. Pre cy zyj ne urzą dze nia re gu lu -
ją ce tem pe ra tu rę w po miesz cze -
niach z jed nej stro ny za pew nią wła -
ści wy kom fort ciepl ny (a tu wy ma -
ga nia użyt kow ni ków są co raz więk -
sze), z dru giej stro ny umoż li wią
znacz ne oszczęd no ści ener gii. Dla -
te go też w ofer cie KAN -therm po ja -
wi ła się licz na gru pa no wo cze snych
urzą dzeń, któ ra zde cy do wa nie roz -
sze rza do tych cza so wą pro po zy cję: 
l No wa li nia ter mo sta tów prze wo -
do wych - od naj prost szych po ko jo -
wych po urzą dze nia pro gra mo wal -
ne, ty go dnio we. W gru pie tej znaj -
du je się też co raz bar dziej po pu -
lar ny ter mo stat ty go dnio wy z czuj -
ni kiem pod ło go wym. Do stęp ne są
rów nież ter mo sta ty po ko jo we dla
in sta la cji ogrze wa nia i chło dze nia
(wer sja Ba sic i Pre mium).
l W ofer cie nie mo gło za brak nąć
urzą dzeń bez prze wo do wych, znacz -
nie uprasz cza ją cych mon taż ste ro -
wa nia ogrze wa nia i wręcz nie zbęd -
nych w przy pad ku do po sa ża nia w
au to ma ty kę ist nie ją cych in sta la cji.
W wer sji ra dio wej (868 MHz) do -
stęp ne są 2 mo de le ter mo sta tów
(mo del Ba sic i Pre mium).
l Do wszyst kich wy żej wy mie nio -
nych urzą dzeń ofe ro wa ny jest peł -
ny asor ty ment elek trycz nych li -
stew przy łą cze nio wych wraz z wy -
po sa że niem. W bar dziej roz bu do -
wa nej tech nicz nie se rii Pre mium
li stwy moż na roz sze rzyć o do dat -
ko we mo du ły zwięk sza ją ce licz bę
przy łą cza nych ter mo sta tów lub si -
łow ni ków oraz ele men ty zwięk -
sza ją ce funk cjo nal ność li stwy -
mo duł ogrze wa nie/chło dze nie,
mo duł pom po wy, a tak że wy po sa -
żo ny w wy świe tlacz mo duł ste ru -
ją cy z ze ga rem do bo wym.
l Dla ogrze wań po wierzch ni ze -
wnętrz nych do stęp ny jest te raz
za awan so wa ny tech nicz nie kon -
tro ler ob lo dze nia wraz z czuj ni -
ka mi śnie gu i lo du. 

No we ele men ty au to ma ty ki
KAN -therm speł nią naj bar dziej
wy ra fi no wa ne wy ma ga nia użyt -
kow ni ków, a in sta la to rom po -
zwo lą na szyb ki mon taż i bez -
pro ble mo we uru cho mie nie in -
sta la cji ogrze wa nia.
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Py�ta�nie�do...

Który�z�systemów�ogrzewania

płaszczyznowego�oferuje�

aż�7�średnic�rur�grzewczych?

Ja kie są za le ty sto so wa nia 
sy gna li za to ra obec no ści 
tlen ku wę gla H450EN?

Fir ma Ho ney well, sto su jąc za awan so wa ne
tech no lo gie, po ma ga chro nić ży cie i zdro wie
swo ich klien tów przed „ci chym mor der cą”, czy -
li tlen kiem wę gla. Przy kła dem jest sy gna li za tor
obec no ści tlen ku wę gla (CO) H450EN.

Jest to wy jąt ko wy czuj nik  opra co wa ny przy
uży ciu naj now szych osią gnięć bio tech no lo gii, re -
agu ją cy na tle nek wę gla po dob nie jak or ga nizm
ludz ki. Urzą dze nie jest bez ob słu go we, wy po sa -
żo ne w spraw dzo ny układ elek tro nicz ny, mi kro -
pro ce sor i opro gra mo wa nie. Po sia da czuj nik pod -
czer wie ni, któ ry nie wy ma ga wy mia ny. Wy kry wa
ni ską za war tość tlen ku wę gla (już na po zio mie 70
ppm!). Waż ną ce chą sy gna li za to ra H450EN jest
je go szyb ka re ge ne ra cja, czy li po wrót do sta nu
czu wa nia po usu nię ciu tlen ku wę gla z oto cze nia.
Ab so lut nie każ de urzą dze nie te sto wa ne jest w
ce lu za pew nie nia do kład no ści i od po wied nie go
cza su re ak cji, a in te li gent ny mi kro pro ce sor

spraw dza sta -
tus czuj ni ka i
ob wo du elek -
tro nicz ne go,
by za pew nić
m a k  s i  m u m
bez pie czeń -
stwa (sa mo -
kon tro la co 10

mi nut). Okres ży wot no ści de tek to ra wy no si 7 lat.
Ja kie są wła ści wo ści sy gna li za to ra obec no ści

tlen ku wę gla (CO) H450EN?
Moż na go w szyb ki spo sób za mon to wać na

ścia nie lub pod su fi tem. Do ze sta wu do łą czo no
uchwyt mon ta żo wy, wkrę ty i 9 V ba te rię al ka -
licz ną. Du żą za le tą jest to, że mon taż nie wy -
ma ga prze wo dów lub gniazd elek trycz nych. Na
uwa gę za słu gu je spo sób ostrze ga nia o sy tu acji
za gro że nia - sy gnał dźwię ko wy o gło śno ści 85
dB oraz dio da pul sa cyj na ostrze ga ją ca o obec no -
ści CO. W przy pad ku awa rii al bo wy ła do wa nia
ba te rii urzą dze nie sy gna li zu je dźwię kiem oraz
po przez po dwój ną pul sa cję dio dy. 

Sy gna li za tor po sia da przy cisk „Test/Re set”.
W try bie „Test” na ci śnię cie przy ci sku uru cha -
mia spraw dza nie wszyst kich funk cji alar mo -
wych. Pod czas alar mu na ci śnię cie przy ci sku po -
wo du je cza so we wy ci sze nie alar mu. H450EN
za pew nia ochro nę na wet w przy pad ku wy łą cze -
nia prą du (wła sne za si la nie ba te ryj ne). Speł nia
eu ro pej skie i ame ry kań skie nor my.

www.honeywell.com.pl/automatyka_domow/

ru bry ka spon so ro wa na

Po ra da od fir my:
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No wa au to ma ty ka

KAN -therm


