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LIGHTER
8 times

than steel

PIP Air Duct is extremely light in 
weight, non-toxic, easy-to-clean and fire 
retardant. It is the first choice for hanging from 
the steel roof structures because the weight loading is only 1/8 
of the galvanized steel duct.

PIP Air Duct is made from rigid polyurethane foam panel of 20 
mm thickness. The foam panel is faced with a protective 80 
micron aluminum foil. The aluminum 
surface prevents the air duct from 
oxidation and corrosion.

ดมุ้หนา้ดงอสง้ัทสัผมัสา้นห รตมเิลลิม 02 านหนทเีรูยีลพโมฟโกาจำท  ูลอยว้
นทะลแษิพน็ปเ่มไาบเ กันหำ้นีม่ีทุดสัวน็ปเ นอรคมไ 08 ์ลยอฟมยีนเิม ไฟ

้หใอ่ก่มไ ,าบเกันหำ้นีมะจ PIP อ่ท
ดาอะสมาวคำทงา้ล ,ษิพราสดิกเ
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น็ปเำจอ่ืมเง้ัตดิตนางบักะามหเ
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PIP Air Duct Systems
(Continued)

 

Five Advantages of PIP Duct 
over Galvanized (GI) Duct

2.    No Air Leakage

100% 
Air tight

15% 
Air 
leakage

The insulated panels of a PIP 
duct system will keep the air it 
transports fresher and cooler. 
In a GI duct system, heat may 
penetrate the air in the system 
more easily. 

GI Ducts may form rust over an extended period of time. 
The PIP ducts are steel-free and are layered with 
aluminum foil – it will never rust and will keep its good-
looking aesthetics over time.  

 บุชอ่ทง้ัรคงาบนใ ,อ่ทนใยาภน้ืช่ีทมอ้ลดวแพาภสกาจงอ่ืนเ
 งอขนในา้ดวิผน้ืพนว่ส อ่ทนใยาภน้ึขดิกเมินสงผีมะจ์ซนไาวลัก
 มินสงผดิกเถรามาส่มไงึจ์ลยอฟมยีนเิมูลอยว้ดมุ้หน้ัน PIP อ่ท

ได้

 ,มลยา่จวัหู่ส relooC riA กาจ
 ีม PIP อ่ทบบะรนา่ผง่ส่ีทศากาอ

การสูญเสียความเย็นที่น้อยมาก 
ส่วนอากาศที่ส่งผ่านท่อชุบกัลวา 

 งา่ยอนย็เมาวคยีสเญูสะจ )IG(์ซนไ
มาก
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1.    Less Load on Building Structure

Rust

A PIP system is signifi-
cantly quieter than a GI 
duct system. The inter-
nal insulation of the PIP 
is able to keep noise to a 
low decibel. 

 ลหไราก กาจดิกเ่ีทงยีสเ
 บุชอ่ทนใยาภ ศากาองอข
 งูสน้ัน )IG( ์ซนไาวลัก
 อ่ทบักบยีทเอ่ืมเ กามา่วก
 น้ัชีมน้ัน PIP อ่ทง่ึซ PIP

ของโพลียูรีเทนเป็นฉนวน
งยีสเะลแนอ้รมาวคนัก

PIP Ducts are 8 times lighter than 
GI Ducts. An entire network of 
PIP Ducts will put significant less 
weight on your ceiling structure 
when compared to GI.  

 อ่ทา่วกกันห )IG( ์ซนไาวลักบุชอ่ท
 งา้รสงรคโน้ันงัด า่ทเ 8 งึถ PIP
 งอข กันหำ้นบัรกบแงอ้ตงึจราคาอ

กามา่วกงูส้วไ์ซนไาวลักอ่ท

Air leakage can occur at 
the GI duct forming joints. 
This not only reduces the 
air flow to the points where 
cool air is intended for but 
also reduces the internal 
pressure needed for the 
system to work optimally. 

 ะต่ีทน้ึขดิกเกัม มึซว่ัรราก
 บุชอ่ทงอขอ่ตยอร บ็ขเ
 ดล่ตแงยีพเ่มไ ์ซนไาวลัก
 ปไ น็ยเศากาองอขลหไราก
 งึถมวรงัย ดนหำก่ีทดุจงัย

ยว้ดงลดล่ีทศากาอนัดงรแ

18 yrs
Service
LIFE

8 yrs
Service
LIFE

3.    It Will Never Rust

4.    Keeps the Air Cool 5.    Low Noise Level
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Thermal Conductivity: 0.020 W/m.K
Thermal Conductivity: 

0.033 W/m.K
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