
Průmyslové trubky
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Vysoce čisté měděné trubky pro dopravu plynů, chladicích 
médií a k realizaci vakuových instalací. Jsou plynotěsné, lze je 
používat i pod vysokým tlakem, jsou skvěle zpracovatelné a 
odolné vůči korozi. Díky zvláštnímu systému čištění lze zajistit 
velmi čistý vnitřní povrch trubek.

TECTUBE®_cips
TECTUBE®_med 



TECTUBE®_cips

Trubka TECTUBE®_cips byla vyvinuta pro instalaci ACR 
komponent a pro dopravu průmyslových a laboratorních 
plynů. Používá se jako trubka pro vedení médií a škr-
tící trubka. Jejím zvláštním znakem je její lesklý, čistý 
a suchý vnitřní povrch. Trubka překračuje požadavky 
normy EN 12735-1 (bezešvé měděné trubky pro chladící 
a klimatizační zařízení; trubky pro systémy vedení) a 
ASTM B 280.

Obě tyto normy pro měděné spojovací trubky pro chla-
dící a klimatizační technologii stanovují, že max.  
přípustné znečištění na vnitřní straně trubky nesmí  
překročit hodnotu 38 mg/m2.

Pro zajištění vnitřní čistoty je trubka na každém konci 
těsně uzavřená.

Aby byla zajištěna zpětná sledovatelnost dle Směrnice 
EU pro tlaková zařízení PED 97/23/EC je na trubce 
vyraženo přesné datum výroby, rozměr trubky a další 
údaje.

Trubku je možné dodávat ve šnecích a rovných délkách.



TECTUBE®_med 

Trubka TECTUBE®_med je určena k vybavení lékařských 
systémů zásobování plynem a pro realizaci vakuových 
zařízení.

Jedním  jejích znaků je speciálně vyčištěný vnitřní 
povrch. Trubka překračuje požadavky normy EN 13348 
(bezešvé měděné trubky pro lékařské plyny a vakuum).

Tato specifikace požaduje, že max. přípustné  
znečištění na vnitřní straně trubky nesmí překročit  
hodnotu 20 mg/m2.

Pro zajištění vnitřní čistoty je trubka na každém  
konci těsně uzavřená.

Trubky TECTUBE®_med jsou vhodné pro potrubní  
systémy v lékařství dle EN 737-3. Pro zajištění vnitřní 
čistoty je trubka na každém konci těsně uzavřená.

Aby byla zajištěna zpětná sledovatelnost dle Směrnice 
EU pro tlaková zařízení PED 97/23/EC je na trubce 
vyraženo přesné datum výroby, rozměr trubky a další 
údaje.

Trubku je možné dodávat v rovných délkách.



TECTUBE®_cips

Palce Šneky
Přípustný provozní tlak max.
(bar)

1/4"  6,35 x 0,80 15,2 m a 30,4 m 144

5/16"  7,94 x 0,80 15,2 m a 30,4 m 112

3/8"  9,52 x 0,80 15,2 m a 30,4 m 92

1/2"  12,7 x 0,80 15,2 m a 30,4 m 67

5/8"  15,88 x 0,80 15,2 m 53

5/8"  15,88 x 1,00 15,2 m 67

3/4"  19,05 x 0,90 15,2 m 50

3/4"  19,05 x 1,00 15,2 m 57

7/8"  22,22 x 1,00 15,2 m 47

TECTUBE®_cips / TECTUBE®_med

Palce Délky
Přípustný provozní tlak max.
(bar)

3/8"  9,52 x 0,80 5 m 92

1/2"  12,70 x 0,80 5 m 67

5/8"  15,875 x 0,80 5 m 53

3/4"  19,05 x 0,90 5 m 60

7/8“  22,22 x 0,89 5 m 42

7/8"  22,22 x 1,00 5 m 47

1 1/8"  28,575 x 0,89 5 m 32

1 1/8"  28,575 x 1,22 5 m 45

1 3/8"  34,925 x 0,92 5 m 27

1 3/8"  34,925 x 1,02 5 m 30

1 5/8"  41,275 x 1,22 5 m 31

2 1/8"  53,975 x 1,22 5 m 23

2 5/8"  66,675 x 1,63 5 m 25

3 1/8"  79,375 x 1,63 5 m 21

3 5/8"  92,075 x 2,03 5 m 23

Rozměry

Hlavní rozměry v metrických mírách jsou rovněž k dispozici.



Technická data

Výroba trubek TECTUBE®_cips a TECTUBE®_med je prováděna za použití systému 
řízení jakosti certifikovaného podle DIN EN ISO 9001:2000 a ISO/TS 16949:2002, 
jakož i dle PED 97/23/EC.

Materiál pro výrobu trubek TECTUBE®_cips a TECTUBE®_med je Cu-DHP podle  
EN 12735-1 a EN 13348.

Podrobnější dotazy na nás směřujte prostřednictvím svých prodejců.

Záruka
Pro TECTUBE®_cips existuje ujednání o záručních podmínkách uzavřené se  
Svazem německých odborníků pro chlazení a klimatizace reg. spol. (VDKF,  
Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachleute e. V.), Fellbach, se Spolkovým svazem 
cechů (BIV - Bundesinnungsverband) pro Německé řemeslo výrobků chladících 
zařízení (Deutsches Kälteanlagenbauerhandwerk), Maintal.



TECTUBE®_cips   EN 12735-1   18. APR 2008

TECTUBE®_med   EN 13348   18. APR 2008

TECTUBE®_cips

TECTUBE®_med

Trubky TECTUBE®_cips a TECTUBE®_med jsou bezešvé,  
tažené měděné trubky z Cu-DHP. Dodávají se jako rovné 
nebo ve šnekových svitcích.

Výhody produktu
– plynotěsné
– čistý vnitřní povrch u TECTUBE®_cips
– speciálně čištěný vnitřní povrch u TECTUBE®_med
– zpětná kontrola pro každou trubku
– značková kvalita KME



In
du

st
rt

ri
al

 T
ub

es

Průmyslové trubky

TECTUBE®_cips
TECTUBE®_med 

® = registrovaná ochranná známka

Změny sloužící technickému pokroku vyhrazeny.
Barevné odstíny v tomto prospektu jsou reprodukovány na tiskových strojích,  
a proto je nutné je považovat za orientační.

0116.000.0504

KME Germany GmbH & Co. KG
Industrial Tubes
P.O. Box 3253
58690 Menden
GERMANY
Fon +49(0)2373 161-0
Fax +49(0)2373 161-249
info-industrial-tubes@kme.com
www.kme.com

Contact for technical 
or commercial questions:

Technical 
Ulrich Naumann
Fon +49(0)2373 161-603
ulrich.naumann@kme.com

Commercial
Patrick Prenzel
Fon +49(0)2373 161-658
patrick.prenzel@kme.com


