
MIEDZIANE RURY  
PRZEMYSŁOWE 
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Rury miedziane o najwyższej jakości, znajdujące zastosowanie 
w transporcie gazów technicznych, czynników chłodniczych 
oraz w produkcji instalacji próżniowych. Charakteryzuje je 
absolutna gazoszczelność, możliwość zastosowania w  
warunkach wysokiego ciśnienia oraz wyśmienita podatność  
na obróbkę mechaniczną, jak również wysoka odporność na 
korozję. Dzięki wykorzystaniu specjalnej technologii produkcji  
i szczególnej metody czyszczenia gwarantujemy Państwu  
bardzo czystą powierzchnie wewnętrzną rur.

TECTUBE®_cips
TECTUBE®_med 



TECTUBE®_cips

TECTUBE®_cips została stworzona z myślą o instalacji 
komponentów w technice klimatyzacji i chłodnictwa,  
jak również do transportu gazów przemysłowych. Rura 
ta jest zazwyczaj stosowana jako element przesyłowy 
lub konstrukcyjny. Jej wyjątkową cechą jest bardzo 
czysta i sucha powierzchnia wewnętrzna, co wychodzi 
poza standard precyzowany normami EN 12735-1 (Rury 
z miedzi o przekroju okrągłym, bezszwowe, stosowane 
do budowy przewodów w instalacjach chłodniczych i 
klimatyzacyjnych) oraz ASTM B 280.

Te dwie powszechnie znane specyfikacje dotyczące rur 
miedzianych do budowy przewodów w technice chłodni-
czej i klimatyzacyjnej zakładają, iż maksymalna dopusz-
czalna wartość pozostałości zanieczyszczeń (cząsteczek 
węgla) na powierzchni wewnętrznej rury nie powinna 
być większa niż 38 mg/m2. 

Obie końcówki rury posiadają szczelnie dopasowa-
ne zaślepki, co gwarantuje zachowanie czystości 
powierzchni wewnętrznej w czasie magazynowania  
i transportu. 
 
Dla zapewnienia pełnej identyfikacji naszych wyrobów, 
zgodnie z Dyrektywą 97/23/WE PED -Urządzenia 
ciśnieniowe -, każda rura nosi cechę trwałego grawero-
wania, zawierającą dokładną informacje o dacie produk-
cji, wymiarze oraz o pozostałych danych technicznych. 

Rury są dostępne w formie zwojów płaskich lub  
odcinków prostych.



TECTUBE®_med 

TECTUBE®_med jest przeznaczona do budowy instalacji 
zasilających gazem medycznym oraz do produkcji insta-
lacji próżniowych.

Szczególną cechą tej rury jest jej odtłuszczona, sucha a 
dodatkowo niezwykle czysta powierzchnia wewnętrzna, 
co wychodzi poza standard precyzowany normą EN 
13348 (Rury z miedzi o przekroju okrągłym, bezszwowe 
do gazów medycznych lub próżni).

Specyfikacja techniczna tej normy zakłada między  
innymi, iż maksymalna dopuszczalna wartość pozosta-
łości zanieczyszczeń (cząsteczek węgla) na powierzchni 
wewnętrznej rury nie powinna być większa niż  
20 mg/m2. 

Rury TECTUBE®_med są przystosowane do systemu 
rurociągów dla gazów medycznych określonych normą 
EN 737-3 (Rurociągi dla sprężonych gazów medycznych 
i podciśnienia). Obie końcówki rury posiadają szczelnie 
dopasowane zaślepki, co gwarantuje zachowanie czy-
stości powierzchni wewnętrznej w czasie magazynowa-
nia i transportu. 
 
Dla zapewnienia pełnej identyfikacji naszych wyrobów 
zgodnie z Dyrektywą 97/23/ WE PED „Urządzenia 
ciśnieniowe”, każda rura nosi cechę trwałego grawero-
wania, zawierającą dokładną informacje o dacie produk-
cji, wymiarze oraz o pozostałych danych technicznych.

Rury są dostępne tylko w odcinkach prostych.



TECTUBE®_cips

Cal Zwoje
Dopuszczalne ciśnienie robocze 
(bar)

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

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

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

1/2"  12,7 x 0,80 15,2 m oraz 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

Cal Sztangi
Dopuszczalne ciśnienie robocze 
(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

Arkusz

Na stanach magazynowych posiadamy  
również wymiary metryczne.



Dane techniczne
Produkcja oraz dostawa rur TECTUBE®_cips oraz TECTUBE®_med odbywa  
się w oparciu o system zapewnienia jakości zgodny z normami DIN EN  
ISO 9001:2000 oraz ISO/TS 16949:2002, jak również PED 97/23/WE,  
stosowany od wielu lat z dużym powodzeniem.

Gatunkiem miedzi użytym do produkcji rur TECTUBE®_cips oraz  
TECTUBE®_med jest Cu-DHP, zgodne z normami EN 12735-1 oraz EN 13348.

Dalsze pytania techniczne prosimy kierować do nas za pośrednictwem współpracu-
jących z Państwem firm handlowych z branży klimatyzacji i chłodnictwa.

Gwarancja
Dla rur TECTUBE®_cips obowiązuje porozumienie gwarancyjne zawarte z  
Niemieckim Zrzeszeniem Specjalistów Techniki Chłodnictwa i Klimatyzacji  
(VDKF) w Fellbach oraz z Federalnym Zrzeszeniem Cechów Rzemieślników  
Branży Chłodnictwa (BIV) w Maintal.



TECTUBE®_cips   EN 12735-1   18. APR 2008

TECTUBE®_med   EN 13348   18. APR 2008

TECTUBE®_cips

TECTUBE®_med

Rury miedziane, ciągnione, bez szwu TECTUBE®_cips oraz 
TECTUBE®_med firmy KME produkowane są w gatunku 
Cu-DHP. Dostępne są w zwojach płaskich lub w odcinkach 
prostych.

Zalety produktu:
– gazoszczelność
– czysta powierzchnia wewnętrzna rur TECTUBE®_cips
– specjalnie czyszczona powierzchnia wewnętrzna rur  
 TECTUBE®_med
– pełna identyfikacja każdej, pojedynczej rury
– wysoka jakość produktów firmy KME
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esKME Germany GmbH  & Co. KG
Industrial Tubes
Postfach 3253
58690 MENDEN
Carl-Benz-Str. 13
58706 MENDEN
GERMANY
Tel. +49(0)2373/161-0
Faks +49(0)2373/161-249
info-industrial-tubes@kme.com
www.kme-industrial-tubes.com

KME Polska Sp. z o.o.
Oddział KĘTY
Tel. +48(0) 33 84 10 994
 +48(0) 33 84 10 995
Faks +48(0) 33 84 51 954
Lukasz.Krolicki@kme.com

Oddział WROCŁAW
Tel. +48(0) 71 79 15 916
Faks +48(0) 71 79 15 917
Pawel.Stawarz@kme.com

MIEDZIANE RURY PRZEMYSŁOWE

TECTUBE®_cips
TECTUBE®_med 

® = zarejestrowany znak towarowy

Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone.

0116.000.0504


