
VALUE  Air-Con Pipe

KUPFER VALUE adalah pipa tembaga
berinsulasi khusus untuk Air Conditioning
(AC) sistem split yang paling ekonomis.

I N S U L A T E D  
V A L U E
AIR-CON PIPE

Rekomendasi untuk:

Air Conditioning  (AC) sistem split

Instalasi Air Conditioning and
Refrigeration yang ekonomis

Semua ukuran cocok untuk
Refrigerant R22 ditunjukkan
dengan insulasi warna abu-
abu dan tutup hitam

Keistimewaan kualitas:

Keunggulan utama:
1.  Harga ekonomis 

Kupfer VALUE dengan harga yang ekonomis adalah pipa tembaga 
untuk Air Conditioning (AC) sistem split dengan insulasi setebal 
8mm memberikan insulasi yang optimum untuk kondisi iklim tropis 
di Indonesia. Tersedia mulai dari ukuran ¼" (6.35mm) sampai 
dengan ¾" (19.05mm).

2.  Penghematan waktu pasang 

3.  Kemudahan instalasi dan transportasi 

Panjang pipa berinsulasi 30m pada setiap gulung/koil berarti 
menghemat waktu pemasangan insulasi setiap 2 meter, sehingga 
sangat cocok untuk pemasangan pipa yang panjang. Hal ini akan 
membantu menghemat waktu, tenaga, dan biaya pemasangan 
instalasi pipa AC anda.

Lapisan luar insulasi menggunakan bahan yang lebih tahan 
terhadap abarasi gesekan dibandingkan dengan material 
tradisional, dan dapat dengan mudah didorong melewati celah yang 
sempit tanpa takut tersangkut atau sobek. Kemasan karton standar 
berisi 1 koil dengan panjang 30m/koil membantu memudahkan 
transportasi dan penyimpanan dalam gudang.

Insulasi pipa diproduksi dari cross-linked, foamed, closed 
cell Polyethylene berkerapatan tinggi, insulasi setebal 8 mm 

yang optimal untuk iklim Indonesia dan memberikan 
produk dengan harga ekonomis. Lapisan luar Polyethylene 
yang bermotif mengandung zat aditif untuk meningkatkan 

daya tahan terhadap sinar UV (UV Stabilized). Insulasi 
mampu bertahan sampai suhu 120  C dan memiliki 

karakteristik titik kondensasi yang baik sehingga membantu 
mencegah kondensasi pada instalasi pipa AC.
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PERHATIAN: Data produk, spesifikasi, detail design, angka kinerja, saran dan informasi lainnya yang diberikan dalam brosur ini (selanjutnya disebut 'Informasi') adalah diberikan sebagai panduan untuk informasi produk yang ada. 

Pabrikan & distributor produk tidak menerima klaim liabilitas apapun (termasuk yang muncul dari kekeliruan / 'negligence') terhadap keakuratan Informasi, dan segala kecelakaan, kerugian atau biaya yang mungkin muncul akibat 
pengunaan Informasi oleh pembaca / penerima Informasi ini.  Pemasangan pipa harus memperhatikan instruksi dalam buku  pemasangan  dan pengoperasian dari  pabrikan Air Conditioner (AC). Temperatur maksimum yang  

odirekomendasikan adalah 65 C dan sesuai dengan AS1677.  

Solusi pipa pair coil ekonomis dengan insulasi 
berkerapatan tinggi 8mm dan insulasi luar 
‘UV Stabilized’
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Garis hasil uji formasi pengembunan

Garis formasi pengembunan sesuai JIS A9501

o Suhu Cairan (5 C)

oSuhu Ruangan ( C)

VALUE  Air-Con Pipe

* Masih dapat dipergunakan dengan tipe khusus inverter.
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