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SYSTEM KAN‑therm Press LBP

O podjetju KAN 

Inovativni vodni in ogrevalni sistemi

Podjetje KAN deluje od leta 1990 in od samega začetka se ukvarja s sodobnimi tehnologijami na 
področju vodnih in ogrevalnih sistemov.

Podjetje KAN, ki je uveljavljeno po vsej Evropi, je poljski proizvajalec in dobavitelj sodobnih rešitev 
ter instalacijskih sistemov KAN-therm, namenjenih notranjim sistemom oskrbe s toplo in hladno 
vodo, centralnega ter talnega ogrevanja, kot tudi sistemov za gašenje požara in tehnoloških 
napeljav. Svoj položaj si je KAN že od začetka gradil na temeljih strokovnosti, inovativnosti, 
kakovosti in razvoja. Danes zaposluje skoraj 600 ljudi, od katerih so večina strokovnjaki-inženirji 
zadolženi za razvoj Sistema KAN-therm, neprekinjeno izboljšanje tehnoloških postopkov ter 
podporo strankam. Kompetence in angažiranost osebja zagotavljajo najvišjo kakovost izdelkov,  
ki jih proizvajamo v tovarnah KAN.

Distribucija Sistema KAN-therm poteka s pomočjo mreže poslovnih partnerjev na Poljskem,  
v Nemčiji, Rusiji, Ukrajini, Belorusiji, na Irskem, Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Romuniji ter 
v baltskih državah. Širitev ter dinamični razvoj na novih trgih je sta toliko učinkovita, da izdelke z 
znamko KAN-therm uvažamo v 23 državah, mreža distribucije pa obsega Evropo, veliki del Azije 
kot tudi Afriko.

Sistem KAN-therm je optimalni, kompletni instalacijski multisistem, ki vsebuje najsodobnejše 
tehnične rešitve s področja cevnih vodnih, ogrevalnih, tehnoloških ter gasilnih sistemov, ki se 
medsebojno dopolnjujejo. Ta sistem je odlična uresničitev vizije univerzalnega sistema, rezultat 
dolgoletnih izkušenj in strasti konstruktorjev, kot tudi strogega nadzora nad kakovostjo materialov 
ter končnih izdelkov.

TECHNOLOGY OF SUCCESS

SISTEM KAN-therm 
- posebno odlikovanje: 

Biser Najvišje Kakovosti
ter nagrade: 

 Zlati grb Quality International 
2015, 2014 in 2013
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Sistem KAN-therm Press je moderen, kompletni instalacijski sistem, sestavljen iz 
polietilenskih večplastnih cevi z aluminijevim vložkom ter iz fitingov iz posebne  
plastike PPSU ali medenine, s premeri 16-63 mm.

Vsi fitingi s premeri 16-32 mm so izdelani v tehnologiji LBP, združujejo več inovativnih 
rešitev za povečanje udobja ter varnosti montaže, kot tudi za zagotavljanje ustreznosti 
izvedenih povezav.

Zato so vsi elementi Sistema KAN-ther Press LBP edini in unikatni instalacijski sistem na trgu. 

Sistem je primeren za notranje vodovodne sisteme (topla in hladna sanitarna voda), sisteme 
centralnega ogrevanja ali hlajenja, sisteme tehnološke toplote in proizvodne sisteme (npr. 
stisnjenega zraka). Tehnika povezave Press pomeni stiskanje jeklenega prstana na cevi, ki 
je nameščena na obroči fitinga. Obroč je opremljena s tesnilom o-ring, ki zagotavlja tesnost 
povezave in brezhibno delovanje sistema.

Sistem KAN-therm Press/Press LBP je odlična izbira zlasti v primeru gradnje novih sistemov, kot 
tudi obnov že obstoječih, notranjih sistemov centralne kurjave, površinskega ogrevanja in hlajenja 
(talno in stensko) ter sistemov tople in hladne sanitarne vode. Zaradi specifikacije materialov 
ter razpona premerov je sistem primeren za vgradnji cevnih instalacij v večstanovanjskih hišah, 
enodružinskih hišah ter javnih zgradbah. 

Kazalo

Sistem KAN-therm Press LBP
Prednosti
Uporaba
Cevi
Fitingi Press LBP
Orodja
Montaža 
Odlikovanja in Certifikati
Kakovost
Izvedbe
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SYSTEM KAN‑therm Press LBP

Prednosti
Moderen in edinstven Sistem KAN-therm Press LBP je edina dostopna na trgu tehnična 
rešitev, ki ponuja 6 funkcij v eni konstrukciji:

Poleg tega je System KAN-therm Press LBP odlikujejo:

50-letna uporabna obstojnost  – vsi elementi sistema so preskušeni v visoko specializiranem 
laboratoriju KAN glede 50-letnega obdobja uporabe.

Vsestranska uporaba  – večplastne cevi, ki so del Sistema KAN-therm Press, se lahko 
uspešno uporabljajo v ogrevalnih sistemih ter sistemih sanitarne vode, tudi v različnih napeljavah 
površinskega ogrevanja in hlajenja.  Po posvetovanju s podjetjem KAN je mogoče sistem uporabiti 
za izvedbo različnih tehnoloških in proizvodnih napeljav, kot npr. sistem stisnjenega zraka.

Zmanjšan koeficient toplotne razteznosti – večplastne cevi z aluminijevim vložkom odlikuje 
8-krat manjši koeficient toplotne razteznosti v primerjavi s enotnimi cevmi.

Plastičnost cevi – kajti ne ohranjajo oblike za vselej, večplastne cevi lahko prevzemajo nove 
oblike in s tem olajšajo namestitev cevovodov. 

Zdravje in ekologija – materiali, ki jih uporabljamo za proizvodnjo elementov sistema, so 
fiziološko in mikrobiološko  nevtralni v sistemih pitne vode, so varni za okolje in človekovo zdravje - 
kar potrjuje atest PZH

Podometna montaža  – možnost skritja povezav v tleh in stenah (pod ometom).

Univerzalnost

Varnost

Udobje na 
gradbišču in  
v skladišču

Zanesljivost in preprostost  
izvedbe povezav

Hitrejša montaža

1. Sistem LBP funkcija opozarjanja na povezave brez stiskanja. 
2. Univerzalnost možnost uporabe stiskalnih klešč z dvemi profili stiskanja: U inTH 
3. Varnost posebna konstrukcija jeklenega stiskalnega obroča, ki zagotavlja samodejno, ustrezno 

namestitev stiskalnih klešč. 
4. Udobje varna in preprosta montaža - ni potrebe po kalibraciji in posnemanju robov cevi. 
5. Kompatibilnost možnost uporabe večplastnih cevi PE-RT/Al/PE-RT,  

PE-X/Al/PE-X ter enotnih cevi PE-Xc in PE-RT. 
6. Identifikacija

Preprosta identifikacija premera fitinga zahvaljujoč uporabljenim barvnim obročkom.


Vač podatkov na str. 7 - 10.
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Uporaba

 
Sistem KAN-therm Press/Press LBP je primeren za notranje sisteme sanitarne vode, 
sisteme centralnega ogrevanja in hlajenja, različnih vrst površinsko ogrevanje in hlajenje 
(talno in stensko), sisteme segrevanja in hlajenja zunanjih površin (igrišč in drsališč) ter 
različnih proizvodnih sistemov (npr. stisnjenega zraka) 
- po posvetovanju s podjetjem KAN.

System KAN-therm Press/Press LBP

Vrsta cevi PE-RT/Al/PE-RT, PE-X/Al/PE-X PE-RT i PE-Xc

Parametri Ogrevalni sistemi Vodovodni sistemi Ogrevalni sistemi Vodovodni sistemi

T delovna [°C] 80 60 80 60

T maksimalna [°C] 90 80 90 80

T zasilna [°C] 100 100 100 100

Delovni tlak [bar] 10 10 6 6

 
Elemente sistema lahko uspešno uporabljamo pri enodružinskih in večstanovanjskih hišah, javnih 
stavbah (šole, hoteli, športni objekti).  

Zaradi nizkega koeficienta toplotne razteznosti je pri nadometni montaži zmanjšana količina visečih 
cevi, sistem je primeren za obnove zgodovinskih stavb. 



SYSTEM KAN‑therm Press LBP

Cevi
Široka ponudba in kompatibilnost

Ker smo uvedli novo konstrukcijo fitingov Sistema KAN-therm Press LBP, naša ponudba vsebuje 
dve konstrukciji cevi iz umetnih materialov: 

večplastne polietilenske cevi iz aluminija

enotne polietilenske cevi PE-RT in PE-Xc

Večplastne polietilenske cevi  v Sistemu KAN-therm Press/Press LBP, od katerih obstajata 
dve vrsti, ki se razlikujeta po tipu osnovne notranje cevi in zunanje - cevi  PE-RT/Al/PE-RT (razpon 
premerov Ø14-40 mm) ter PE-X/Al/PE-X (Ø50-63 mm).

Cevi z aluminijevimi vložki sestoje iz naslednjih plasti:

notranja plast (osnovna cev) iz polietilena s povečano toplotno odpornostjo  PE-RT ali 
zamreženega polietilena PE-X,

osrednja plast v obliki aluminijevega traka, ki je čelno ultrazvočno varjena. 

zunanja plast (prevleka) iz polietilena s povečano toplotno odpornostjo  PE-RT ali zamreženega 
polietilena PE-X,

Plast aluminija zagotavlja difuzijsko tesnost ter vpliva 8-kratno zmanjšanje toplotne razteznosti v 
primerjavi z enotnimi cevmi.

Zaradi čelnega varjenja aluminijevega traka imajo cevi idealen krožni prerez. 

Večplastne cevi v Sistemu KAN-therm Press/Press LBP imajo pri vseh premerih le eden tlačni tip 
(Multi Universal):

Uporaba (razredi skladno z ISO 
10508)

Dimenzije Vrsta cevi Sistem povezav

Press Zvijana povezava

Hladna sanitarna voda, Topla sanitarna  
voda [Razred uporabe 1(2)] 
Tdel/Tmax= 60(70)/80 °C, Pdel = 10 bar

Talno ogrevanje, Nizkotemperaturno 
radiatorsko ogrevanje [Razred uporabe 
4] 
Tdel/Tmax= 60/70 °C, Pdel = 6 bar

Radiatorsko ogrevanje 
 [Razred uporabe 5] 
Tdel/Tmax= 80/90 °C, Pdel = 6 bar

Za vse razrede Tzasilna = 100 °C

14 × 2,0
16 × 2,0
20 × 2,0
25 × 2,5
26 × 3,0
32 × 3,0
40 × 3,5

PE-RT/Al/PE-RT 
Multi Universal

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
—

50 × 4,0
63 × 4,5

PE-X/AI/PE-X 
Multi Universal

+ 
+

— 
—

1. Konstrukcija 
večplastne cevi.

1
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Enotne polietilenske cevi  so na volje v dveh variantah, PE-RT (tip II) s premeri 16x2 in 20x2 ter 
PE-Xc s premeri 16x2, 20x2, 25x2,3.

Enotne polietilenske cevi Sistema KAN-therm Press LBP se lahko uporabljajo edino za sisteme z 
delovnim tlakom 6 barov ali manj.

Uporaba (razredi skladno z ISO 10508) Dimenzije Vrsta cevi

Nizkotemperaturno radiatorsko ogrevanje 
 [Razred uporabe 4] 
Tdel/Tmax= 60/70 °C, Pdel = 6 bar

 
Radiatorsko ogrevanje [Razred uporabe 5] 
Tdel/Tmax= 80/90 °C, Pdel = 6 bar

16 × 2,0
20 × 2,0
25 × 2,3

PE-Xc

16 × 2,0
20 × 2,0 PE-RT

POZOR: Cevi PE-RT in PE-Xc se ujemajo izključno s fitingi KAN-therm Press LBP ter z 
vijaki za te cevi. 

Fitingi Press LBP
6v1 - več funkcij v eni konstrukciji

Pri premerih 16-32 mm imajo vsi fitingi novo, edinstveno konstrukcijo 
Press LBP, ki zagotavlja niz dodatnih funkcij:

Sistem LBP* - Leak Before Press (uhajanje pred stiskanjem) skozi povezave, ki niso še stisnjene, 
tekočina uhaja že ob polnjenju sistema z vodo (ni potrebe po tlaku) - skladno s smernicami 
DVGW.

To omogoča preprosto in hitro zaznavanje teh povezav tudi v težkih gradbenih razmerah.

product

1.

2. Konstrukcija cevi  
PE-Xc in PE-RT.

2

* Fiitingi s premerom 40 mm niso opremljeni s funkcijo nadzorovanega odtoka.
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Univerzalnost

Nova konstrukcija fitingov Press LBP omogoča izvedbo povezav s pomočjo stiskalnih klešč z 
dvemi najbolj popularnimi profili stiska »U« in »TH«.

Varnost

Posebna struktura jeklenega stiskanega obroča ščiti pred neustrezno namestitvijo klešč na fitingu 
med postopkom montaže.

Klešče »TH« objemajo obroč, klešče »U« so nameščene med obročem in prirobnico jeklenega 
obroča. 

Ta konstrukcijska rešitev preprečuje montažne napake, ki lahko nastanejo kot rezultat neustrezne 
namestitve stiskalnih klešč.

KLEŠČE S PROFILOM 
TH

KLEŠČE 
S PROFILOM 

TH

KLEŠČE 
S PROFILOM 

U

KLEŠČE S PROFILOM 
U

2.

3.
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Udobje 

Konec obroči fitinga, ki ima obliko stožca, kar omogoča samodejno kalibracijo deformiranega 
konca cevi ob nameščanju v fitingu.

Dodatno, v korpusi smo poglobili utore, v katerih se pritrjujejo tesnilni o-ringi. Zato je tesnjenje 
dodatno zaščiteno pred poškodovanjem (prerezanjem tesnila) ali premikom med namestitvijo v 
fitingu.

Zaradi posebne konstrukcije fitinga nista potrebna kalibracija in notranje posnemanje robov cevi, 
če je bila ta ustrezno zrezana (navpični rez z uporabo ostrih rezalnih orodij).

Kompatibilnost

Nova generacija fitingov Press LBP ima nastavke s posebej pripravljeno konstrukcijo, kar 
omogoča uporabo večplastnih cevi PE-RT/Al/PE-RT ali enotnih cevi PE-Xc, PE-RT.

Identifikacija, odpornost proti koroziji in vzdržljivost

Vsak fiting s premerom od 16 do 32 mm je opremljen s posebnim obročem iz umetnega 
materiala, čigava je barva odvisna od premera priključka. Ta rešitev olajša identifikacijo fitinga ter 
pospešuje delo na gradbišču ali v skladišču.

4.

5.

6.

* Fiitingi s premerom 40 mm niso opremljeni s funkcijo nadzorovanega odtoka.

∅ 16 mm ∅ 20 mm ∅ 25 mm ∅ 26 mm ∅ 32 mm ∅ 40 mm*
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Korpusi fitingov izdelane iz PPSU odlikuje absolutna nevtralnost v odnosu do vode, mehanska 
vzdržljivost, podobna kot pri barvnih kovinah, ter odpornost na delovanje pri visokih temperaturah.

Fitingi iz medenine so zaščitene pred kontaktno korozijo - korpus iz medenine je ločen od plasti 
aluminija v cevi s pomočjo barvnega plastičnega obroča .

1

1

5

2

3

1. Korpus redukcijskega stikala
2. Stisnjen obroč iz 

nerjavečega jekla
3. Tesnilo O-Ring EPDM
4. Obroči za namestitev 

jeklenega obroča v korpusu
5. Nadzorne odprtine  

v jeklenem obroču

Fitingi Press
Unikatna konstrukcija premera 50, 50 in 63 mm.

Vse fitinge z nazivnim premerom 40 mm (tudi obroči s premerom 40 mm, za redukcijske fitinge) 
odlikujejo unikatne značilnosti konstrukcije Press LBP, z izjemo funkcije LBP (ta funkcija ni na voljo 
pri obročih s premerom 40 mm).

Vse sponke z nazivnim premerom 50 in 63 mm (tudi obroči s premerom 50 in 63 mm pri 
redukcijskih sponkah) imajo navadno konstrukcijo ter so označene kot sponke KAN-therm Press. 
Sponke odlikuje to, da nimajo barvnega obroča iz umetnega materiala, nimajo funkcije LBP ter se 
montirajo na drugačen način, če gre za obdelavo koncev cevi in namestitev klešč.

1. Primer redukcijskega fitinga v obliki 
črke T iz medenine, z obročem Press, 

s premerom 40 mm.

4
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Orodja 
Za montažo cevi in fitingov Sistema KAN-therm Press se lahko uporabijo ročna, električna, mrežna 
ali akumulatorska orodja.

Vsa orodja so na voljo v kompletih ali posebej.

Akumulatorsko orodje za stiskanje (1) 
Novopress ACO 102 z akumulatorjem, kompletom stiskalnih klešč »Mini«  
za premere 16-32 mm, s polnilcem in kovčkom.

Ročno orodje za stiskanje  (2) 
REMS s kompletom stiskalnih klešče za premere  16-25 (26) mm,  
škarjami za rezanje večplastnih cevi, orodjem za kalibracijo in kovčkom.

Električno orodje za stiskanje (3) 
REMS Power Press E s kovčkom.

Akumulatorsko orodje za stiskanje (4) 
REMS Akku Press s kovčkom.

Stiskalne klešče (5) 
REMS za premere 16-40 mm (profil „U” lub „TH”) ter 50-63 mm (profil „TH”).

1

2 3 4

5
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211. Za cevi s premerom 14-32 mm 
se lahko uporabijo udobne in priročne 

avtomatske škarje.

2. Za cevi s premerom 16-63 mm 
se lahko uporabijo  

krožne škarje.

11. Univerzalne naprave za kalibracijo 
(več premerov): 16/20/25-26 mm, 

25-26/32/40 mm, 50/63 mm.

V primeru fitingov Press LBP 
16-32 mm kalibracija ni obvezna 

vendar olajša montažo.

211. Notranja vzmet 14-26 mm.

2. Zunanja vzmet 14-26 mm.

Orodja za profiliranje večplastnih cevi:

Orodja za kalibriranje in posnemanje robov:

Orodja za začetno obdelavo večplastnih cevi:

Primerjava stiskalnih fitingov KAN-therm ob upoštevanju razpoložljivih premerov, profilov stiskanja ter načina 
priprave cevi 

Konstrukcija fitinga Razpon premerov Profil stiskanja
Način obdelave koncev cevi

kalibracija 
premera

posnemanje 
robov

KAN-therm Press LBP

Barva 
distančnika

16

U ali TH

ne ne

20 ne ne

25 priporočena ne

26 C ali TH priporočena ne

32 U ali TH priporočena ne

40* U ali TH da da

50 TH da da

63 da daTH

* Fiitingi s premerom 40 mm niso opremljeni s funkcijo nadzorovanega odtoka.
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Montaža 
Hitrost, udobje in varnost montaže.

Tesno in zanesljivo povezavo v Sistemu KAN-therm Press LBP dosegamo s stiskanjem jeklenega 
obroča na cevi in fitingu. 

Za izvedbo povezav je treba uporabiti preprosta in univerzalna orodja. Povezave ne potrebujejo 
dodatnega tesnila, kot je trak ali predivo. 

Sistem KAN-therm Press LBP je bil zamišljen po načelu »hitra montaža - obstojni efekt«, kar 
omogoča realno pospešitev investicijskih del.

Zaradi unikatne konstrukcije elementov je montaža Sistema KAN-therm izredno prosta, hitra in 
predvsem varna.

1. Rezanje cevi z avtomatskimi 
ali krožnimi škarjami.

2. Profiliranje cevi z vzmetjo.

3. Kalibracija in posnemanje 
robov - ni obvezno za  

fitinge Press LBP.

4. Namestitev cevi v fitingu 
kar se da globoko.

5. Namestitev stiskalnih klešč na 
fitingu

6. Zagon stiskalnega orodja 
ter stiskanje povezave

7. Odklenitev ter odstranitev klešč 
s fitinga Povezava je pripravljena 

za izvajanje preskusa tesnosti.

1

3

5 6 7

2

4
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Odlikovanja in certifikati 
Fitingi Press LBP

Fitingi Press LBP, nova tehnična rešitev Sistema KAN-therm Press, so za svojo inovativnost, 
originalnost in kakovost dobili številne prestižne nagrade ter pridobila certifikate največjih zahodnih 
certifikacijskih organov.

Kakovost
Sistem KAN-therm Press LBP je sigurnost, da so povezave ustrezno izvedene, varnost in jamstvo 
dolgoletne, brezhibne uporabe sistema.

Elemente sistema proizvajamo pod strogim nadzorom odlično opremljene raziskovalne 
laboratorije Proizvodi so tudi nadzorovani s strani zunanjih laboratorij. Proizvodnja, isto kot celotno 
poslovanje podjetja, poteka pod nadzorom sistema upravljanja kakovostjo ISO 9001, kar potrjuje 
certifikat uveljavljene ustanove Lloyds Register Quality Assurance Limited.

1 2 3 4

1. Zdaj Poljska 2014
 Nagrada Poljskega Promocijskega Grba 

2. Zlati Grb 
Quality International 2015, 2014 in 2013  

v kategoriji QI Product. 
za SYSTEM KAN-therm  

– izdelek najvišje kakovosti.

3. Nagrada od bralcev strokovne 
revije „Instalacijski sistemi”  

za inovativni Sistem Leta 2011.

4. Nagrada„Zlati Instalater 2011”  
od revije „Instalator Polski” ter  

Poljsko korporacijo sanitarne, ogrevalne 
in 

plinske tehnike ter klimatizacije. 
.
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Izvedbe
Številne izvedbe v različnih gradbenih sektorjih predstavljajo navječjo potrditev kakovosti Sistema 
KAN-therm Press/Press-LBP..

Ne glede na to, da napeljav, ki so izdelane v Sistemu KAN-therm, običajno ne morete videti, 
že več kot 20 let brezhibno delujejo v največjih stanovanjskih kompleksih, v javnih zgradbah, 
enodružinskih hišah, športnih in rekreacijskih objektih ter proizvodnih halah in tovarnah.

Sistem KAN-therm Press/Press LBP je odlična rešitev tako za nove gradnje kot tudi za obnovitev 
zgradbe, zato se s sistemom lahko srečamo tudi pri najstarejših zgodovinskih in sakralnih 
zgradbah.

1. Aqua Park - Kalisz, Poljska.

2. Stadion MotoArena 
- Torun, Poljska

3. Soseska »City Park« 
- Poznan, Poljska

 4. Soseska »Štirje 
časi leta« 

- Bielsko Biala, Poljska.
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5. Salon Porsche, Niederrhein  

- Moers, Nemčija 
foto © www.porsche-moers.de.

6. Stanovanjski kompleks »ArtPalac«.  
- Odessa, Ukrajina.

7. Poslovni center »Rubin Plaza« 
- Minsk, Belorusija.

8. Stanovanjski kompleks 
»Šahname« - Odessa, Ukrajina.



SYSTEM KAN‑therm
Sistem KAN-therm je optimalni, kompletni instalacijski multisistem, ki vključuje najsodobnejše  
tehnične rešitve s področja cevnih vodnih, ogrevalnih, tehnoloških ter gasilnih sistemov,  
ki se medsebojno dopolnjujejo. 

Sistem je idealna uresničitev vizije univerzalnega sistema, rezultat dolgoletnih izkušenj in strasti  
konstruktorjev, kot tudi strogega nadzora nad kakovostjo materialov in končnih izdelkov ter učinkovito  
poznavanje povpraševanja na trgu instalacij, skladno z zahtevami za trajnostne gradnje.

Push Platinum

Push

Press LBP

Steel

Inox

PP

Sprinkler

Talno ogrevanje ter Avtomatika  

Football  
Instalacija na stadionih

Omare in separatorji

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


