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Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12735-2:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 133 Měď a slitiny mědi,
jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2016 udělit status národní normy, a to buď



vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2016.

Upozorňuje se na skutečnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikování jakéhokoli nebo
všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12735-2:2010.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje základní
požadavky směrnice 2014/68/EU na tlaková zařízení (PED).

Vztah ke směrnici 2014/68/EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 133 pověřila
CEN/TC 133/WG 3 Trubky z mědi (instalační a průmyslové) revizí EN 12735-2:2010.

Ve srovnání s prvním vydáním EN 12735-2:2010 byly provedeny následující významné technické
změny:

byl rozšířen rozsah velikostí vnějšího průměru od 3,97 mm až do 219 mm;a.

rozměry a mezní úchylky pro hladké trubky byly upraveny v tabulkách 2, 4 a 5; byly přidány mezní úchylkyb.
do tabulek 3 a 6;

jmenovité vnější průměry byly přidány do tabulky 1.c.

EN 12735 Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení sestává ze
dvou částí

Část 1: Trubky pro potrubní systémy

Část 2: Trubky pro zařízení

Tato evropská norma je jednou z řady evropských norem pro trubky z mědi a slitin mědi. Další
výrobky jsou specifikovány v

EN 1057 Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro
sanitární instalace
a vytápěcí zařízení

EN 12449 Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití

EN 12450 Měď a slitiny mědi – Kapilární trubice bezešvé kruhové z mědi

EN 12451 Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové pro výměníky tepla



EN 12452 Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé válcované, žebrované, pro výměníky
tepla

EN 12735-1 Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci
a chlazení – Část 1: Trubky pro potrubní systémy

EN 13348 Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro medicinální plyny
nebo vakuum

EN 13349 Měď a slitiny mědi – Trubky z mědi předizolované s tuhým povlakem

EN 13600 Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé z mědi pro použití v elektrotechnice

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Doporučuje se, aby trubky vyrobené podle této normy byly certifikovány jako odpovídající
požadavkům této evropské normy na základě soustavného dohledu, který by měl být spojen
s posouzením systému managementu kvality dodavatele podle EN ISO 9001.

POZNÁMKA Měla by být přijata příslušná opatření, jestliže aplikovaný izolační materiál by mohl
zhoršit použití trubky z mědi.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky, odběr vzorků, zkušební metody a podmínky dodávání pro
bezešvé kruhové trubky z mědi s hladkým nebo žebrovaným vnitřním povrchem, používané pro
výměníky tepla a jejich vnitřní spojovací potrubí ve výrobě zařízení pro chlazení a klimatizaci.

Norma je použitelná pro trubky s vnějším průměrem od 3,97 mm do a včetně 219 mm.

POZNÁMKA Trubky jsou dodávány v přímých délkách v tvrdém, 1/2tvrdém nebo povrchově tvrdém
stavu nebo v kruzích v částečně žíhaném stavu nebo žíhané naměkko.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


