
Мідні труби для холоду, 
кондиціонування  
і медичної техніки 
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Високоякісно очищені мідні труби, призначені для  
транспортування газів, холодоагентів, та для виконання 
вакуумних монтажів.Вони є газонепроникними, можуть 
використовуватись при високому тиску, дозволять себе 
легко оброблювати та є стійкими до корозії. Завдяки  
особливому методу очистки досягається отримання дуже 
чистої внутрішньої поверхні.

TECTUBE®_cips
TECTUBE®_med 



TECTUBE®_cips

Труби марки TECTUBE®_cips спеціально 
розроблені для установки ACR-компонентів та 
для транспортування промислових і лаборатор-
них газів. Застосовуються в якості трубопроводів 
і дросельних труб. Особливістю цієї труби є 
блискуча, чиста та суха внутрішня поверхня, яка 
перевершує вимоги норми EN 12735-1 (Безшовні 
мідні труби для холодильної та кондиціонерної 
техніки; труби для систем трубопроводів) і норми 
ASTM B 280.

Вимоги цих двох норм для безшовних мідних 
труб для холодильної та кондиціонерної техніки 
регламентують максимально допустиме забруд-
нення внутрішньої поверхні труби, яке не повин-
но перевищувати значення 38 мг/м².

Для забезпечення чистоти внутрішньої поверхні 
кожна труба з обох боків щільно закрита ковпач-
ками. 

Для забезпечення можливості відстежування 
згідно правил PED 97/23/EC, які регламентують 
тиск в приладах, на кожній трубі вигравіювані 
дата виготовлення, розміри труби, та інші дані.

Поставляються у витках або в прутках (прямі 
відрізки).



TECTUBE®_med 

Труби марки TECTUBE®_med призначені спеціально 
для оснащення медичних  установок газопостачан-
ня і виробництва  вакуумних установок.

Особливість цієї труби є чиста, суха і додатково 
очищена внутрішня поверхня. Чистота внутрішньої 
поверхні перевершує відповідні вимоги норми EN 
13348 (Безшовні мідні труби для медичних газів і 
вакууму) .

Ця норма вимагає, щоб максимально допустиме 
забруднення внутрішньої поверхні труби не пере-
вищувало значення 20 мг/м².

Труби TECTUBE®_med підходять для 
трубопровідних систем медичної техніки згідно 
EN 737-3. Для забезпечення  чистоти внутрішньої 
поверхні кожна труба з обох боків щільно закрита 
заглушками.

Для забезпечення можливості відстежування згідно 
правил PED 97/23/EC, які регламентують тиск в при-
ладах, на кожній трубі вигравіювані дата виготов-
лення, розміри труби, та інші дані.

Поставляються в прутках (прямі відрізки).



TECTUBE®_cips

Дюйм Витки
Максимально допустимий 
робочий тиск (бар)

1/4"  6,35 x 0,80 15,2 м та 30,4 м 144

5/16"  7,94 x 0,80 15,2 м та 30,4 м 112

3/8"  9,52 x 0,80 15,2 м та 30,4 м 92

1/2"  12,7 x 0,80 15,2 м та 30,4 м 67

5/8"  15,88 x 0,80 15,2 м 53

5/8"  15,88 x 1,00 15,2 м 67

3/4"  19,05 x 0,90 15,2 м 50

3/4"  19,05 x 1,00 15,2 м 57

7/8"  22,22 x 1,00 15,2 м 47

TECTUBE®_cips / TECTUBE®_med

Дюйм Прутки
Максимально допустимий 
робочий тиск (бар)

3/8"  9,52 x 0,80 5 м 92

1/2"  12,70 x 0,80 5 м 67

5/8"  15,875 x 0,80 5 м 53

3/4"  19,05 x 0,90 5 м 60

7/8“  22,22 x 0,89 5 м 42

7/8"  22,22 x 1,00 5 м 47

1 1/8"  28,575 x 0,89 5 м 32

1 1/8"  28,575 x 1,22 5 м 45

1 3/8"  34,925 x 0,92 5 м 27

1 3/8"  34,925 x 1,02 5 м 30

1 5/8"  41,275 x 1,22 5 м 31

2 1/8"  53,975 x 1,22 5 м 23

2 5/8"  66,675 x 1,63 5 м 25

3 1/8"  79,375 x 1,63 5 м 21

3 5/8"  92,075 x 2,03 5 м 23

Розміри

Основні розміри метричної труби також є на складі.



Технічні характеристики        
Виготовлення та постачання труб TECTUBE®_cips та  TECTUBE®_med 
здійснюється під контролем системи гарантії якості, яка протягом  
багатьох років успішно сертифікується згідно DIN EN ISO 9001:2000 та  
ISO/TS  16949:2002 так само як і  PED 97/23/EC.

Матеріалом для виготовлення мідних труб є мідь марки CU-DHP  
згідно до стандартів EN 12735-1 та EN 13348.

Свої запитання направляйте до нас будь-ласка через ділерів, з якими  
Ви співпрацюєте або звертайтеся до представництва КМЕ в Україні

Гарантії 
Для труб TECTUBE®_cips існує домовленість по гарантії з Німецьким  
Союзом спеціалістів в області холодильної та кондиціонерної техніки 
(VDKF), в м.Фельбах, та з Федеральним корпоративним союзом (BIV),  
в м. Майнталь.



TECTUBE®_cips   EN 12735-1   18. APR 2008

TECTUBE®_med   EN 13348   18. APR 2008

TECTUBE®_cips

TECTUBE®_med

TECTUBE®_cips та  TECTUBE®_med являються безшовно-
тягнутими мідними трубами із міді марки CU-DHP. 
Постачаються у витках або в прутках (прямі відрізки).

Переваги продукту
– газонепроникність
– чистота внутрішньої поверхні труби TECTUBE®_cips
–  спеціально очищена внутрішня поверхня труби  

TECTUBE®_med
–  можливість зворотного відстеження кожної трубки
– марочна якість мідних труб компанії КМЕ
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Мідні труби для холоду, 
кондиціонування  
і медичної техніки 

TECTUBE®_cips
TECTUBE®_med 

® = зареєстрована торгова марка

Ми залишаємо за собою право робити певні зміни відповідно до технічного прогресу.
Кольори в цьому проспекті відтворені поліграфічно і є наближеними до реальних

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


