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SYSTEM KAN‑therm
Soluţii inovatoare destinate 
alimentării cu apă şi încălzirii

Fiting universal  
sintetic din PPSU  
pentru țevi  omogene PE‑Xc, PE‑RT, Blue Floor  
și țevi  PE‑RT/Al/PE‑RT 
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Aplicare universala
Posibilitatea de a se utiliza la țevile omogene PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor  
și țevile multistrat  PE-RT/Al/PE-RT.

Rezistența desăvârșită la procesele de coroziune, indiferent de calitatea apei
Corpul fitingului este elementul principal al structurii care are contact direct cu apa ca agent de încălzire. 
Datorită confecționării din material sintetitic PPSU de înalta calitate, este complet rezistent la  
procesele de coroziune.

O rezistenta inalta la presiune și temperatură 
Datorită capacității PPSU de a lucra la temperaturi foarte înalte, funcționarea continuă chiar la 190oC,  
corpul fitingului este complet rezistent la parametrii de lucru care apar la majoritatea instalatiilor hidraulice 
interioare cum ar fi cele de încălzire sau cele de apă pentru uz casnic. Fitingul cu corp. PPSU poate 
funcționa cu aceiași parametri de lucru ca și echivalentul său din alamă.

Garanție de etanșeitate 
O structură special consolidată a inelului de presiune  
garantează obținerea unei etanșeității de 100% a racordării  
și a rezistenței sale mecanice ridicate.

Nivel inalt de igienizare 
Neutralitatea absolută a materialului sintetic PPSU  
față de apa potabilă garantează calitatea  
superioară a acesteia.

Securitatea montajului 
O piuliță metalică, confecționată din alama de  

înalta calitate, asigură securitatea în timpul montajului  
cu ajutorul unei cheii fixe.

Economie de energie
Proprietățile izolante foarte bune ale PPSU limitează pierderile  

locale de căldură în timpul transportului agentului.

Calitate inalta si stabilitate a dimensiunilor
Repetabilitatea 100%  a produsului, tehnologia de producție a fitingurilor din PPSU exclude practic 

posibilitatea de producere a defectelor ascunse. Noul fiting cu corpul din PPSU al Sistemului            
KAN-therm este o combinație optimă între calitatea înaltă a produsului, funcționalitate și preț atractiv.

Elementul este acoperit de o garanție  
de 10 ani a Sistemului KAN-therm
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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
tel. +40 741 126 281, e-mail: rsutea@kan-therm.com 
tel. +40 743 191 760, e-mail: rbratu@kan-therm.com


