
W zakresie obni¿enia kosztów eksploatacji

budynków zwi¹zanych z  zu¿yciem energii

na cele grzewcze wyró¿nia siê grupê dzia³añ

zwi¹zanych z redukcj¹ strat ciep³a poprzez

poprawê stanu technicznego elementów

konstrukcyjnych budynku, oraz poprawê

stanu technicznego instalacji i jej sprawno-

œci, gdy¿ bez odpowiednich urz¹dzeñ i ele-

mentów regulacji racjonalne gospodarowa-

nie energi¹ jest niemo¿liwe.

Aby móc realnie wykorzystaæ efekt redukcji

strat ciep³a budynku nieodzowne jest prze-

prowadzenie modernizacji instalacji grzew-

czej w celu podniesienia jej sprawnoœci,

w zakres której powinny  wchodziæ nastê-

puj¹ce dzia³ania:

wymiana rur, p³ukanie grzejników (lub

wymiana) i przeprowadzenie ponownej re-

gulacji instalacji

monta¿ automatyki w Ÿródle ciep³a,

monta¿ zaworów termostatycznych przy

grzejnikach.

Dzia³ania zwi¹zane z modernizacj¹ instalacji

z regu³y wi¹¿¹ siê z du¿¹ uci¹¿liwoœci¹ dla

u¿ytkowników obiektów (czêsto wy³¹czenie

z eksploatacji jest niemo¿liwe), dlatego bar-

dzo istotny staje siê wybór technologii wy-

konania tych prac, która powinna zapewniæ:

maksymalne uproszczenie monta¿u

i skrócenie jego czasu, 

eliminacjê zagro¿enia po¿arowego –

monta¿ bez operowania otwartym ogniem

lub rozgrzanymi narzêdziami (spawanie,

zgrzewanie, lutowanie)

gwarantowan¹ trwa³oœæ i odpornoœæ na

korozjê,

parametry pracy analogiczne do rur tra-

dycyjnych stalowych – brak koniecznoœci

zmiany parametrów zasilania instalacji i w

zwi¹zku z tym brak dodatkowych kosztów

na przystosowanie Ÿród³a ciep³a.

szczelnoœæ na przenikanie tlenu do wody

grzewczej w celu ochrony antykorozyjnej

pozosta³ych elementów instalacji,

w³aœciwoœci mechaniczne, jak równie¿

gabaryty zbli¿one do instalacji tradycyj-

nych, co umo¿liwi odzwierciedlenie starych

tras przewodów z wykorzystaniem istniej¹-

cych przejœæ przez stropy i ograniczy do mi-

nimum koniecznoœæ dodatkowych prac bu-

dowlanych zwi¹zanych z kuciem, wierce-

niem.

du¿¹ odpornoœæ mechaniczn¹

eliminuj¹c¹ mo¿liwoœæ uszkodzeñ przez

u¿ytkowników (np. w wyniku aktów wan-

dalizmu),

brak koniecznoœci wykonywania dodat-

kowych prac zabezpieczaj¹cych w postaci

gruntowania, malowania lub innego rodza-

ju zabezpieczeñ antykorozyjnych podno-

sz¹cych równie¿ estetykê (tradycyjne insta-

lacje z regu³y prowadzone s¹ po wierzchu

œcian),

stosunkowo niskie nak³ady inwestycyjne

umo¿liwiaj¹ce stosunkowo szybki zwrot

kosztów poprzez uzyskane oszczêdnoœci

w fazie eksploatacji.

Z aktualnie dostêpnych na rynku technolo-

gii w zakresie systemów rurowych wszyst-

kie powy¿sze warunki spe³nia System

KAN-therm  Steel (instalacje grzewcze),

oraz KAN-therm  Inox (instalacje wodne

i technologiczne).

Oba systemy zosta³y skonstruowane

w oparciu o rury stalowe precyzyjne w za-

kresie œrednic 15-108 mm, z wykorzysta-

niem mechanicznych zaciskowych technik

³¹czenia typu Press.

Materia³em rur KAN-therm  Steel jest stal

wêglowa (1.0034 wg EN 10305-3) zewnêtrz-

nie ocynkowana (brak koniecznoœci malowa-

nia), rur KAN-therm  Inox – stal nierdzewna

z zawartoœci¹ molibdenu (1.4401 wg EN

10088) o szczególnej odpornoœci korozyjnej

na ro¿nego rodzaju media agresywne.

Technika po³¹czeñ typu Press przy u¿y-

ciu specjalnych narzêdzi  zapewnia b³y-

skawiczny monta¿ bez stwarzania za-

gro¿eñ po¿arowych, jednoczeœnie redu-

kuj¹c niezbêdny czas i koszt wymian in-

stalacji.

Warto równie¿ zwróciæ uwagê na aspek-

ty ekonomiczne, zwi¹zane z ponad dwu-

krotn¹ redukcj¹ czasu monta¿u w sto-

sunku do technologii spawanych, luto-

wanych czy zgrzewanych, jak równie¿

na fakt, ¿e monta¿ nie wymaga wysoko

wykwalifikowanych pracowników. Po-

wy¿sze czynniki  znacz¹co wp³ywaj¹ na

koszt wymiany instalacji, który przy za-

stosowaniu Systemu KAN-therm  Steel

jest zbli¿ony do kosztu wykonania tra-

dycyjnych instalacji stalowych.

Krzysztof Sêkowski, Dyrektor ds. Techniki

PREZENTACJA

Jednym z g³ównych czynników kszta³tuj¹cych koszty

eksploatacyjne obiektów jest zu¿ycie energii 

na cele grzewcze, wentylacji i przygotowania 

ciep³ej wody u¿ytkowej.

Jak szybko i skutecznie 
zmodernizowaæ instalacje 
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