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Koperen buizen met hoge zuiverheids-
graad voor het transport van gassen, 
koelmiddelen en voor vacuuminstallaties.  
Ze zijn gasdicht, kunnen voor hogedruk-
toepassingen ingezet worden, zijn gemak-
kelijk te verwerken en bieden een uitstek-
ende corrosieweerstand, typisch voor ko-
per.  Speciale reinigingsprocessen zorgen 
voor een zeer schoon binnenoppervlak.



 TECTUBE®_cips

TECTUBE®_cips zijn ontwikkeld voor de instal-
latie van ACR-onderdelen in koelcircuits en 
voor het transport van industriële -en labora-
toriumgassen.  Ze worden gebruikt als leiding 
in koelcircuits en distributiesystemen voor 
gassen.  Het meest bijzondere kenmerk is het 
heldere, schone en droge binnenoppervlak.  Ze 
voldoen aan en overtreffen zelfs de vereisten 
van de EN 12735-1 (naadloze koperen buizen 
voor koelen airconditioningtechnologie, buizen 
voor leidingsystemen) en de ASTM B280.

Deze twee normen voor koperen verbindings-
buizen voor koel -en airconditioningtechno- 
logie vereisen dat de hoeveelheid restvet aan 
de binnenkant van de buis niet hoger is dan 38 
mg/m². Om de door de fabriek gegarandeerde 
zuiverheid van de binnenkant te behouden, 
wordt elke buis aan beide uiteinden afgesloten.  
Om traceerbaarheid te garanderen volgens  
EG-Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU 
(EG-richtlijn drukapparatuur PED 2014/68/EU) 
zijn de productiedatum, de buisafmeting, de 
norm en verdere details gegraveerd.  Voor een 
betere leesbaarheid tot aan de installatie is 
deze informatie ook als inktmarkering gedrukt 
op de buis.

Verkrijgbaar in rollen en lengtes.



 TECTUBE®_med

TECTUBE®_med wordt gebruikt voor de dis-
tributie van medische gassen en voor het 
ontwerpen van vacuüminstallaties. Bovenop 
de gegarandeerde eigenschappen voor  
TECTUBE®_cips, hebben deze buizen een 
nog hoger intern reinheidsniveau van max  
20mg/m² restvet, verzekerd door een speci-
fiek reinigingsproces, en de buismarkering is 
aangepast aan de vereisten van de EN 13348 
(naadloze koperen buizen voor medische 
gassen en vacuüm). Om de traceerbaarheid 
te garanderen in overeenstemming met de 
EG-Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU 
(EG-richtlijn drukapparatuur PED 2014/68/
EU), zijn de exacte productiedatum, de buis-
afmeting en nog andere details in de buis ge-
graveerd.

Verkrijgbaar in pancake coils en rechte 
lengtes, volgens lijst afmetingen.



AFMETINGEN

Afmetingen en verpakkingseenheden 
kunnen teruggevonden worden op onze 
homepage in het downloadcenter.

www.HMEmetal.com/services/downloadcenter



TECHNISCHE SPECIFICATIES

De productie van TECTUBE®_cips en TECTUBE®_med buizen 
wordt uitgevoerd door middel van een kwaliteitswaarborgings- 
systeem dat gecertificeerd is volgens DIN EN ISO 9001 PED 
2014/68/EU.

Het materiaal is Cu-DHP volgens EN 12735-1 en EN 13348.

Voor verdere vragen kunt U contact met ons opnemen via Uw 
leverancier.

GARANTIE

Er is een garantieovereenkomst voor TECTUBE®_cips  met 
het Verband Deutscher Kälte- Klima- Fachleute e.V. (VDKF), 
Fellbach/Duitsland, en met de Federale Gildebond van de 
Duitse koelsysteembouwershandel, Maintal (BIV Bundesin-
nungsverband des Deutschen Kälteanlagenbauerhand- 
werks, Maintal, Duitsland).



TECTUBE®_cips and TECTUBE®_med med zijn naad-
loos getrokken koperen buizen gemaakt van Cu-DHP.   
Ze worden geleverd als rechte lengtes of als pancakecoils.

  Productvoordelen

• stevige, naadloze metalen koperen buis, daarom 
100% gasdicht

• bijzonder rein binnenoppervlak TECTUBE®_cips
• speciaal gereinigd binnenoppervlak TECTUBE®_med
• traceerbaarheid voor elke buis door continu vaste 

markering
• HME-merkkwaliteit

TECTUBE®_cips

TECTUBE®_med 



 HME Copper Germany GmbH 
P.O.B. 32 53
58690 Menden
GERMANY
Phone +49 2373 161-0
Fax +49 2373 161-249
info-industrial-tubes@HMEmetal.com
www.HMEmetal.com

Contactpersonen voor techniek en verkoop:

 Techniek
Ulrich Naumann
Phone +49 2373 161-603 
Ulrich.Naumann@HMEmetal.com

Barry Alcock
Phone +49 2373 161-482
Barry.Alcock@HMEmetal.com 

 Verkoop
HME Copper Germany GmbH
office Osnabrück
Rheiner Land-Str. 195a
49078 Osnabrück
GERMANY

Holger Wellmann
Phone +49 541 939 336-30
Holger.Wellmann@HMEmetal.com 

België
Peter Job
Phone + 32 (0) 473 968 830 
Peter.Job@HMEmetal.com  
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Deze informatie komt overeen met de kennis op het moment 
van neerschrijven.  Wijzigingen van de afmetingen en tech-
nische eigenschappen in de zin van technische vooruitgang 
zijn voorbehouden.

Bovenstaande informatie kan niet als technisch advies  
beschouwd worden.De kleuren in deze brochure zijn  
typografisch gereproduceerd en moeten bij benadering 
beschouwd worden.
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