


SMART PIPE combines all the benefits of plastic and metal in one pipe. This ensures a state of the art product and with quality
made in Germany, a high degree of flexibility and endurance couple with high pressure and temperature stability. For plumbing,
heating/cooling or radiant temperature control there’s nothing like SMART PIPE system for a smart installation.   

With our five-layer composite pipe, you no longer have to decide whether to take metal or plastic 
because SMART PIPE combines the benefits of boths. The SMART PIPE system is used for 
distribution of the hot water through the whole house.

SMART PIPE multi-layer composite pipe consists of an overlapped, longitudinally welded aluminium pipe with an inner and 
outer layer of high temperature-resistant polyethylene. All layers are permanently bonded together by intermediate adhesive 
layers. A special welding technique ensures high reliability. The aluminium thickness for SMART PIPE has been selected to 
meet compressive and flexural strength requirements. 
The pipe offers a high loading capacity at tmax 95°C and pmax 10 bar for the daily use.

Overview
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ�

SMART PIPE

A unique bond

ด�วยการประกอบเข�าด�วยกันของโครงสร�างท�อถึง 5 ชั้น ทำให�ไม�จำเป�นต�อง
ใช�เวลานานในการตัดสินใจว�าจะใช�ท�อโลหะหรือท�อพลาสติก 
SMART PIPE ได�รวมเอาข�อดีทั้งหมดของท�อท้ังสองชนิด
มาไว�ด�วยกันในท�อเดียว เหมาะสำหรับงานเกี่ยวกับน้ำร�อน
ภายในบ�านที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงแรม ฯลฯ
   

SMART PIPE เป�นท�อที่รวมประสิทธิภาพและคุณประโยชน�ของวัสดุประเภทพลาสติกกับโลหะไว�ในผลิตภัณฑ�เดียวกัน สามารถรองรับอุณหภูมิสูง
ควบคู�กับแรงดันน้ำสูง ยืดหยุ�นและคงทน จึงมั่นใจได�ถึงคุณภาพ สินค�าผลิตในประเทศเยอรมนี เหมาะสำหรับระบบประปา น้ำร�อน-น้ำเย็น 
ระบบทำความเย็น ระบบกรองน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค หรือระบบท่ีต�องการควบคุมการแผ�กระจายของอุณหภูมิ SMART PIPE เป�นระบบเดียวท่ีรวม
ทั้งคุณภาพและการติดตั้งอย�างชาญฉลาด

เอกลักษณ�เฉพาะและผลิตจากกระบวนการที่ทันสมัย มีความเที่ยงตรงสูง
SMART PIPE ประกอบด�วยช้ันอะลูมิเนียม (Overlapped welded aluminium layers) ท่ีถูกยึดภายนอกและภายในอย�างถาวรด�วยช้ันโพลิเอธีนพิเศษ
สำหรับการใช�งานที่อุณหภูมิสูง (High temperature resistant polyethylene) ด�วยเทคโนโลยีการเชื ่อมแบบพิเศษ (Adhesive layer) 
SMART PIPE สามารถรองรับงานที่ต�องการใช�แรงดันและต�องการความยืดหยุ�นควบคู�กัน สามารถรองรับอุณหภูมิได�สูงถึง 95°C และแรงดันที่ 
10 บาร� สำหรับการใช�งานปกติ



Fittings for Hot & Cold Water Systems SMART PIPE
อุปกรณ�ข�อต�อสำหรับระบบน้ำร�อน-เย็น

รหัสสินค�าขนาด มม.สามทาง

Cat. No.Size mmEqual tee

485.61.226PP-White 20 x 20 x 20, 1/2", 4 หุน
พลาสติก PP-สีขาว

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น
Packing: 1 pc.

รหัสสินค�าขนาด มม.ข�องอ 90 

Cat. No.Size mmEqual elbow

485.61.225PP-White 20 x 20, 1/2",   4 หุน
พลาสติก PP-สีขาว

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น
Packing: 1 pc.

รหัสสินค�าขนาด มม.ต�อตรง

Cat. No.Size mmStraight coupling

485.61.224PP-White 20 x 20, 1/2",   4 หุน
พลาสติก PP-สีขาว

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น
Packing: 1 pc.

รหัสสินค�าขนาด มม.ต�อตรงเกลียวใน

Cat. No.Size mmFemale thread adapter

485.61.227PP-White 20 x 1/2",   4 หุน x เกลียวใน 4 หุน
พลาสติก PP-สีขาว

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น
Packing: 1 pc.

รหัสสินค�า

ปกติ 130.-  

ราคาพิเศษ 95.-  

ขนาดเส�นผ�าศูนย�กลาง มม. x ยาว ม.ท�อ SMART PIPE

Cat. No.Size Ø mm x L mSMART PIPE

485.61.223PE-RT OD20/ID15 x 200, 1/2",   4 หุน
พลาสติก PE-RT

OD = ขนาดเส�นผ�าศูนย�กลางด�านนอกของท�อ
ID  = ขนาดเส�นผ�าศูนย�กลางด�านในของท�อ

ปกติ 92.-  

ราคาพิเศษ 70.-  

ปกติ 100.-  

ราคาพิเศษ 70.-  

ปกติ 135.-  

ราคาพิเศษ 90.-  

ปกติ 155.-  

ราคาพิเศษ 100.-  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า 

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, prices incl. VAT.




