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Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-10-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány 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.
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Předmluva

Tento dokument (EN 12450:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 133 Měď a slitiny mědi, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2013 dát 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 května 2013.

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

Tento dokument nahrazuje EN 12450:1999.

Ve srovnání s EN 12450:1999 byly provedeny následující významné změny:

článek 6.6 Kvalita povrchu byl upraven;a.



v článku 8.5 Zkouška čistoty byl doplněn text týkající se stanovení zbytků maziva, jak je popsáno v EN 723.b.

Tato norma je jednou z řady evropských norem pro trubky z mědi a slitin mědi. Další výrobky jsou,
nebo budou, 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 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 12735-2 Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení – Část 2: Trubky●

pro zařízení
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 tuhým povlakem●

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

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 133 pověřila CEN/TC 133/WG 3 Trubky
pro všeobecné použití zpracováním této normy:

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

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.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje chemické složení, požadavky na vlastnosti a mezní úchylky rozměrů
a tvaru pro bezešvé kruhové kapilární trubice z mědi, které se používají jako měřicí vedení pro
kapaliny nebo plyny, kde jsou požadovány přísné kontroly kvality povrchu a rozměrů vnitřního otvoru
k zajištění rovnoměrných charakteristik průtoku.

Tato norma platí pro kapilární trubice v přímých délkách nebo v kruzích v rozsahu velikostí vnějšího
průměru
do a včetně 6,10 mm a vnitřního průměru od 0,30 mm do a včetně 4,45 mm, které jsou určeny pro
použití při omezování průtoku.

Jsou také stanoveny postupy odběru vzorků a zkušební metody pro ověření shody s požadavky této
evropské normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


