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THÔNG TIN VỀ RIIFO
RIIFO là một tập đoàn đa quốc gia hàng đầu cung cấp 
các giải pháp đường ống toàn diện ứng dụng trong 
các lĩnh vực dân dụng, thương mại, nông nghiệp, công 
nghiệp và cơ sở hạ tầng. Với sự không ngừng sáng 
tạo từ năm 1996, hiện tại tập đoàn đã có hơn 8.000 
nhân viên, 70 chi nhánh & công ty con, và 300.000 nhà 
phân phối, chúng tôi đã phục vụ khách hàng tại hơn 
100 quốc gia và khu vực. 

Với một chuỗi giá trị tích hợp, từ R & D đến sản xuất 
và phân phối bán lẻ, chúng tôi cố gắng hoàn thành sứ 
mệnh cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đường ống lý 
tưởng cho mọi người.

8,000
Nhân Viên

300,000
Nhà Phân Phối

100+
70 Chi Nhánh Và 
Công Ty Con

70
Hơn 100 Quốc Gia 
Và Khu Vực
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QUY MÔ

Chúng tôi áp dụng dây chuyền sản xuất tự động hóa 
cao với hệ thống quản lý và kiểm soát sản xuất nghiêm 
ngặt và toàn diện nhất để xử lý sản xuất hiệu quả nhất.

CẢI TIẾN

Tin tưởng rằng đổi mới là chìa khóa để vượt ra ngoài 
tầm thường, RIIFO đã thành lập hai phòng thí nghiệm 
đẳng cấp thế giới được CNAS & Intertek Satellite 
công nhận và chứng nhận. Hơn 600 tài năng đổi mới 
đã nỗ lực để thách thức các ranh giới công nghiệp, đạt 
được 923 bằng sáng chế và 20 giải thưởng công nghệ. 

Và niềm đam mê sáng tạo này đã thể hiện một cách 
hoàn hảo trên các sản phẩm chất lượng cao và dịch 
vụ vượt trội, chúng tôi cố gắng cung cấp các giải pháp 
đường ống lý tưởng cho tất cả mọi người.

cơ sở sản xuất 
toàn cầu

nhân viên sản xuất

dây chuyền sản 
xuất tự động

diện tích tổng 
cộng 200 ha

● Ống : 3.2 triệu mét/ năm
● Phụ kiện ống : 1.3 triệu pcs/ năm

Năng Lực Sản Xuất

● 1,735,000 m3 ≈ 61,950 TEU (20 GP Containers)

Sức chứa

Cơ Sở

Năng Lực

Chứng Nhận - Giải Thưởng Của Tập Đoàn

Hệ Thống Đường Ống

USA GERMANY FRANCE FRANCE SPAIN UK

NETHERLANDS FINLAND EU AUSTRALIA AUSTRALIA AUSTRALIA

CHỨNG CHỈ

RIIFO tuân thủ khái niệm ưu tiên chất lượng, tất cả các sản phẩm 
của RIIFO đều được sản xuất dưới sự kiểm soát chất lượng nghiêm 
ngặt với quy trình sản xuất vượt trội. Cho đến nay, RIIFO đã đạt được 
hơn 50 chứng chỉ, chẳng hạn như NSF, DVGW, AENOR, WRAS 
Watermark, v.v. Những chứng chỉ này trên toàn thế giới nhấn mạnh bí 
quyết kỹ thuật và chất lượng của chúng tôi, đồng thời chúng tôi có thể 
cung cấp cho bạn bảo hành hệ thống 25 năm được hỗ trợ bởi công ty 
bảo hiểm quốc tế.

10 5,200+

4,000+200
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Monterey, Mexico
Tên dự án: Torre KOI
Loại: Căn hộ
Năm: 2017
Sản phẩm: Hệ thống ống máy lạnh

Atlas, Ethiopia
Tên dự án: Dodi Extension Tower
Loại: Căn hộ
Năm: 2017
Sản phẩm: Hệ thống ống máy lạnh
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Bekasi, Indonesia
Jakarta, IndonesiaTên dự án: Grand Dhika City

Loại: Căn hộ
Năm: 2015
Sản phẩm: hệ thống ống máy lạnh

Merida, Mexico
Tên dự án: Via Montejo
Loại: Căn hộ
Năm: 2017
Sản phẩm: Máy lạnh
Hệ thống ống nước

Tên dự án: Wika Office Tower
Loại: Doanh nghiệp
Năm: 2016
Sản phẩm: hệ thống ống máy lạnh

Sheki, azerbaijan
Tên dự án: Marxal Resort & Spa
Loại: Khách sạn
Năm: 2016
Sản phẩm: hệ thống ống máy lạnh



www.riifo.com11 www.riifo.com 12

Ống đa lớp là giải pháp mới được ứng dụng cho hệ 
thống điều hoà không khí.
 
Nếu so sánh với ống đồng truyền thống, ống đa lớp là 
loại vật liệu đột phá, kết hợp được những ưu điểm của 
ống nhựa và ống kim loại để mang đến một sản phẩm 
có độ uốn dẻo cao cùng khả năng chịu áp lực vượt trội, 
cách nhiệt tốt.
 
Ống đa lớp RIFENG mang đến cho bạn hiệu suất làm 
lạnh tương đương ống đồng với chi phí thấp. Bằng 
cách kết nối với các phụ kiện thích hợp, ống đa lớp 
của RIFENG có thể thích ứng với các thiết bị điều hoà 
không khí.

Đang sử dụng kích thước ống đồng phổ biến 
như 3/8,1/4 và 5/8 inch, đặc biệt lắp đặt đơn giản chỉ 
với cờ-lê
 
Ống đa lớp RIFENG là loại ống hỗn hợp 5 lớp trong đó 
phát huy những điểm mạnh của ống nhựa và ống kim 
loại, đồng thời hạn chế những nhược điểm của cả 2 loại 
vật liệu trên. Lớp nhôm được phân bố đều giúp ngăn 
cản sự thẩm thấu của oxy cũng như Gas vào sâu bên 
trong ống.
 
Ngoài ra nó cũng giúp giảm các tác động đến việc thay 
đổi nhiệt độ của ống.

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ỐNG 
CHO ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Chứng Nhận

Điều kiện làm việc: Tất cả các loại gas lạnh phổ biến: R410A, R22, R32.
Nhiệt độ làm việc: 60  C
Áp xuất: từ 3.8 Mpa

So với ống đồng truyền thống, ống đa lớp công 
nghệ mới RIIFO AC có những ưu điểm sau: 

Dễ dàng lắp đặt

Đơn giản hóa quá trình lắp đặt ngay cả ở 
những đường dây khó tiếp cận và giảm thiểu 
rủi ro uốn cong đường ống.

Độ bền cao

Công nghệ đa lớp bảo vệ chống lại sự ăn 
mòn do tự nhiên và các vấn đề ngưng tụ.

Trọng lượng ống nhẹ

Thành bên trong nhẵn đảm bảo tổn 
thất áp suất thấp

PE(X)

Adhesive

Welded
aluminium layer

less Giảm điểm hàn, giảm nguy cơ rò rỉ

Giá thành cạnh tranh
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Dễ lắp đặt, không hàn, 
nong, loe hay tạo ren

Thời gian sử dụng lâu

Có thể tái sử dụng, 
Ưu thế về giá thành

Chống ăn mòn

Công suất máy Ống đồng Kích thước ren Ống và phụ kiện Rifeng

HP BTU/h inch mm UNF Ống Phụ kiện

1/2HP,3/4HP 
&1HP

4500-11000
1/4 6.35 7/16'-20UNF H-0912 Fl-S0912*7/16(20UNF)C

3/8 9.52 5/8'-18UNF H-0912 Fl-S0912*5/8(18UNF)C

1.5HP&2HP 11000-20000
1/4 6.35 7/16'-20UNF H-0912 Fl-S0912*7/16 (20UNF) C

1/2 12.7 3/4'-16UNF H-1216 Fl-S1216*3/4 (16UNF) C

2.5HP 20000-24000
1/4 6.35 7/16'-20UNF H-0912 Fl-S0912*7/16 (20UNF) C

5/8 15.88 7/8'-14UNF H-1620 Fl-S1620*7/8 (14UNF) C

3HP&4HP 24000-36000
3/8 9.52 5/8'-18UNF H-0912 Fl-S0912*5/8 (18UNF) C

5/8 15.88 7/8'-14UNF H-1620 Fl-S1620*7/8 (14UNF) C

5HP, 6HP 
&7HP 36000-52000 5/8 15.88 7/8'-14UNF H-1620 Fl-S1620*7/8(14UNF)C

Điều kiện làm việc: Các loại Gas lạnh phổ biến (R32, R410....), Pmax: 3.8 Mpa, Tmax: 60 độ c

Phụ kiện

Chi tiết pcs/box pcs/ctn.

F12-L20x1/2F（100（ 72 20

F12-L25x1/2F（100（ 72 25

F12-L20x1/2F（150（ 60 20

F12-L25x1/2F（150（ 48 25

F12-L20x1/2F（200（ 48 20

F12-L25x1/2F（200（ 48 25

PEX-AL-PEX

Chi tiết Đóng gói,m Màu sắc

H-0612 50/100/200 Trắng/không màu

H-0712 50/100/200 Trắng/không màu

H-0912 50/100/200 Trắng/không màu

H-1216 50/100/200 Trắng/không màu

H-1620 50/100/200 Trắng/không màu

An toàn khi thiết bị hoạt động hàng ngày Độ nhám thấp (k=0.007mm) 
giúp giảm ma sát và thất thoát áp lực

CHI TIẾT
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Cắt ống theo chiều thẳng đứng với kéo cắt Rifeng.

Bước  1:

Làm tròn đầu ống với dụng cụ chuyên dụng.

Bước  2:

Chọn kích thước phụ kiện phù hợp theo ống, lắp 

phần rắc co vào đầu ống trước, đặt phần gioăng 

áp lực vào sau.

Bạn hãy đảm bảo rằng mặt rắc co và gioăng áp 

lực đặt cùng hướng.

Bước  3: 

Vặn phần thân phụ kiện vào phần van chia của 

máy điều hoà

Bước  4: 

Dùng cờ-lê để vặn chặt phụ kiện

Bước  5:

Đưa phần ống vào đầu phụ kiện, đảm bảo rằng 

bạn không làm ảnh hưởng tới phần Gioăng của 

phụ kiện

Bước  6:

Dùng Cờ-lê để vặn chặt phần rắc co của phụ kiện

Bước  7: 

Bọc ống bảo ôn

Bước  8: 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
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GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

Sử dụng nguyên liệu PVC chất lượng cao, hiệu 
suất chống cháy cấp VO, tự dập tắt khi hỏa hoạn; 
Điện trở cực cao, có thể chịu sự cố điện áp 
2000V, an toàn và đáng tin cậy; 
Không có mùi lạ, kháng axit và kiềm, chống tia 
cực tím, bảo vệ hiệu quả đường dây điều hòa 
không khí và kéo dài tuổi thọ sản phẩm; 

Mô-đun nối liền mạch, dễ cài đặt; 
Kết nối kín trong toàn bộ quá trình để cách ly đối 
lưu không khí, loại bỏ tiếng ồn và thiệt hại do côn 
trùng gây hại; 
Sản phẩm chủ yếu có màu trắng, gọn gàng, nhìn 
thẩm mỹ sau khi lắp ống bảo vệ

Sử dụng nguyên liệu PVC chất lượng cao, hiệu suất 
chống cháy cấp VO, tự dập tắt khi hỏa hoạn; 
Không có mùi đặc biệt, kháng axit và kiềm, chống tia 
cực tím bảo vệ hiệu quả đường dây điều hòa không 
khí và kéo dài tuổi thọ; 
Kết nối kín trong toàn bộ quá trình để cách ly đối lưu 
không khí, loại bỏ tiếng ồn và thiệt hại do côn trùng 
gây hại;
Sản phẩm chủ yếu có màu trắng, gọn gàng, nhìn thẩm mỹ 

sau khi lắp ống bảo vệ

ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG
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Được sử dụng mở rộng, cố định và bảo vệ mối nối, đáp ứng yêu cầu lắp đặt cho bất kỳ độ dài nào;

NỐI THẲNG

Dùng để cố định và bảo vệ đường ống dẫn gas máy lạnh hiệu quả 
Ống và phụ kiện không có mùi lạ, đồng bộ, và dễ dàng lắp đặt 
Sản phẩm có khả năng kháng axit, kiềm, ngăn tia UV và bảo vệ đường ống điều hòa không khí hiệu quả, 
kéo dài tuổi thọ sản phẩm

ỐNG BẢO VỆ

Áp dụng để kết nối và đổi hướng đường ống trên mặt tường phẳng. 

CO ĐỀU 2D

Áp dụng cho đường ống nối góc tường đứng (dùng được cho cả góc trong và góc ngoài) 
Có thể xoay ngang và dọc 90 ° để thay đổi hướng đường ống

CO ĐỀU 3D
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Áp dụng cho kết nối cuối của máy điều hòa không khí và đường ống thẳng bảo vệ

NẮP BÍT GIẢM

Áp dụng để nối đường ống bảo vệ, tránh chướng ngại vật và cản trở 
Có thể mở rộng phù hợp mới mọi tình huống, và thuận tiện cho việc lắp đặt thi công

KHỚP NỐI MỀM

Ứng dụng lắp đặt và kết nối thẳng các lỗ điều hòa trong và ngoài tường. Nối liền mạch mô-đun, thuận 
tiện, hiệu quả, loại bỏ tiếng ồn và côn trùng 
Khắc phục tiếng ồn do đối lưu không khí trong nhà và ngoài trời.

NẮP BÍT THẲNG 

Ứng dụng lắp đặt và kết nối góc 90  các lỗ điều hòa trong và ngoài tường. Nối liền mạch mô-đun, thuận 
tiện, hiệu quả, loại bỏ tiếng ồn và côn trùng 
Khắc phục tiếng ồn do đối lưu không khí trong nhà và ngoài trời

NẮP BÍT 90
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Sử dụng thước để xác định chiều dài của đường ống dẫn 
cần bảo vệ.

Bước  1:

Xác định chiều dài và vị trí điểm nối, đánh dấu vị trí lắp đặt 
ống và phụ kiện.

Bước  2:

Kiểm tra đường ống dẫn có phù hợp với vị trí đánh dấu 
trước đó hay không. Nếu phù hợp, bắt đầu tiến hành lắp 
đặt, nếu không xác định lại vị trí lắp đặt.

Bước  3: 

LẮP ĐẶT

Tiến hành lắp đặt đưa đường ống dẫn gas vào hệ thống 
ống bảo vệ và cố định đường ống dẫn gas của máy lạnh.

Bước  4:

Sau khi lắp đặt hoàn tất, dùng đậy nắp chụp của đường 
ống bảo vệ

Bước  5:

khi cố định ống bảo vệ cần chú ý xem có trùng vị trí dây 
điện ngầm hay không, tránh trường hợp mũi khoan làm 
hỏng dây. gây nguy hiểm. 

Bước  6: 

Khoảng cách lắp đặt giữa điềm đầu và điểm cuối không 
được dư quá 50mm đê tránh làm cong vênh biến dạng 
ống bảo vệ và ảnh hưởng đến hình thức tổng thể.

Bước  7:

Khi việc lắp đặt ống bảo vệ gặp chướng ngại vật và đường 
ống không thể được đặt bình thường thì phải sử dụng 
khớp nối mềm để đấu nối.    

Bước  8:

Trong quá trình lắp đặt máy lạnh, cần lưu ý việc uốn ống 
đồng, để tránh việc gây cong, gãy không mong muốn, dẫn 
đến việc không thể đậy kín các nắp đậy.

Bước  9: 


