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PHỤ KIỆN NỐI ỐNG
PIPE CLAMP KITS      

GIẢI PHÁP NỐI ỐNG THÔNG MINH 
SMART PIPE CLAMP FITTING SOLUTION 

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG 
PARTNERS - CUSTOMERS  

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH
VISION AND MISSION

TẦM NHÌN khởi lập từ ý tưởng khám phá, sáng tạo để mang đến sự 
khác biệt và hoàn hảo cho những giá trị vững bền kết nối giữa 
thương hiệu, công nghệ và mỹ thuật.

Chúng tôi mang trong mình SỨ MỆNH cung cấp các sản phẩm sản 
phẩm thiết bị công nghiệp, các giải pháp nối ống thông minh được 
ứng dụng rộng rãi, sáng tạo đa dạng trong các ngành dân dụng và 
công nghiệp như: hệ thống rào chắn lan can, bảo vệ chống té ngã, 
sàn thao tác an toàn, cửa chắn an toàn, thiết bị cho cửa hàng, siêu 
thị, các trang thiết bị tập luyện thể thao trong nhà, ngoài trời, thiết 
bị lắp ghép nội thất. Chúng tôi tin tưởng tưởng rằng sự sáng tạo 
không ngừng cùng tính ứng dụng thực tiễn cao sẽ mang đến giá trị 
hữu dụng dành cho quý khách hàng, đối tác trong sự lựa chọn các 
dòng sản phẩm do ERA TECH tư vấn và cung cấp.

VISION originated from discovery and creative ideas to provide the 
di�erence and perfection for sustainable values connecting the 
brand, technology and arts.

Our MISSION is to supply industrial products and smart pipe clamp 
fitting solutions are also used widely with diversified creation in 
both civil and industrial sectors: handrail barriers to prevent 
falling, safe working platforms, safe doors, devices for stores, 
supermarkets, indoor and outdoor sport training equipment, 
interior assembly equipment. We believe that our continuous 
creation and highly practical application will bring useful values to 
customers, partners in the selection of product lines consulted and 
provided by ERA TECH.

Over 12 years of experience in terms of consultancy, design and 
supply of industrial equipment in heavy, light and civil industries, 
ERA TECH is proud to constantly provide major products with 
highly practical applications. In addition to e�ective use capacity, 
products provided by our Company  also guarantee the added 
values in respect of quality, cost e�ciency and comprehensive 
optimization, standards in order to provide the highest e�ciency 
during the service life of products.
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Phụ kiện nối ống được chế tạo bằng thép hợp kim đúc nguyên khối tiêu chuẩn ASTM A197 đảm bảo độ bền 
cơ học và kéo dài tuổi thọ sử dụng.

Tiêu chuẩn hoàn thiện bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng điện năng chống hoen gỉ, ăn mòn hóa học và sơn phủ 
tĩnh điện mỹ thuật cao cấp chuẩn màu

Đa dạng với 07 kích thước tiêu chuẩn: D21, D25, D27, D34, D42, D49, D60

Pipe Clamp Kits are designed and made by using mallerble iron in accordance with ASTM A197 which 
applies for good mechanical strength, enough elongation characters and service life.

Standards for perfect surface: hot-dip galvanized, strong resistance to rust, chemical corrosion and powder 
coating with standard colors which meet the specification of ASTM A153 to anti-rusting and corrosion.

Seven di�erent sizes are available: D21, D25, D27, D34, D42, D49, D60

TẠI SAO CHÚNG TA SỬ DỤNG MÔ ĐUN GHÉP ỐNG THÔNG MINH?
WHY DO WE USE SMART PIPE CLAMP FITTING MODULE ?

Bút
Marker pen

Thước dây
Tape measure

Cờ lê
30mm ring spanner

Cờ lê
19mm ring spanner

Đầu lục giác
3/8 hex socket

Thân lục giác
3/8 kex key

Tay kéo
Torque wrench

Thước cân mặt phẳng 
Small level or straight edge

CÔNG CỤ YÊU CẦU | TOOLS REQUIRED
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- Thiết kế chi tiết bản vẽ 
gia công.

- Design fabrication 
detail drawing.

- Cắt, vát, khoét tạo biến 
dạng hình học lắp ghép.

- Cut, splay, bore in 
order to made profile.

- Hàn - gá lắp – cân chỉnh 
phức tạp, mất thời gian.

- Weld – Assemple
Adjust complicated.

- Vệ sinh hoàn thiện lại 
các vị trí  lắp ghép.

- Clean, finish at 
connection points.

KHÔNG | NO NEED TO

PHỤ KIỆN NỐI ỐNG
PIPE CLAMP KITS1



ET101 ET101 - R ET104 ET116 - 2 

ET116 - A ET119 - 2 ET123 

ET124 ET125 - 2 ET126 

ET127 ET128 

ET119 - A 

ET125 - H 

ET129 ET130 

ET131 ET132 ET133 ET134 

ET135 ET136 ET137 ET138 

Kết nối ống thông minh được sử dụng rộng rãi trong các ngành như: dân dụng, công nghiệp nhẹ, dịch vụ giải 
trí, cửa hàng siêu thị, công nghiệp nặng, sản phẩm thể dục thể thao…

Smart Pipe Clamp Fitting was being used widely in many sector such as: daily use, light industry, 
entertrainment service, retail, heavy industry, fitness & sports…

TIẾT KIỆM THỜI GIAN
SAVE TIME

KẾT CẤU CHẮC CHẮN
HEAVY CONSTRUCTION

LẮP GHÉP ĐƠN GIẢN
EASY TO ASSEMPLE

Được thiết kế dễ dàng sử dụng, sản 

phẩm kết nối của chúng tôi được sáng 

tạo cho những dãy sản phẩm kết cấu 

lắp ghép hiện đại.

Designed for ease of use, our fiitings 

created for the modern construction 

environment

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI
ADVANTAGES

Save time and & money by building 

structures with out the need for labour 

intensive alternatives

Tiết kiệm thời gian thực hiện và chi phí 

bằng việc lắp đặt các kết cấu mà không 

cần nhân công chuyên môn cao. 

Được chế tạo từ thép hợp kim gang 

dẻo đúc chắc chắn, sản phẩm của 

chúng tôi được chế tạo để vững bền 

theo thời gian.

Made from ductile cast iron, our products 

are built to last
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ET158 ET160 ET161

ET161 - R ET165 ET167 ET167 - M 

ET246

ET247 ETBUE ESCREW EKEY

ET140 

ET153 ET154 ET155 ET156 ET184 ET185 

ET144 ET143 - W ET143 

ET147 ET148 ET146ET145 

ET149 ET149 - B ET150 ET152 

ET158 - A

ET168 - M ET168 ET169 - S ET169 - M 

ET170 ET171 ET173 - S ET173 - F 

ET179ET173 - M ET176 - S ET176 A - D 

ET182 ET191 

ET199 ET198 ET201 

08 09



GIẢI PHÁP NỐI ỐNG THÔNG MINH
SMART PIPE CLAMP FITTING SOLUTION2
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Nối ống thông minh cung cấp một giải pháp linh hoạt, hữu hiệu để xây dựng các cấu trúc như tay vịn, hàng 
rào an toàn, lan can và các sản phẩm thể thao, nội thất khác. Nguyên tắc  này đơn giản nhưng hiệu quả cao, 
đã được chứng minh trong 80 năm qua trong hàng ngàn dự án đã hoàn thành trên toàn cầu.

 Các phụ kiện kết nối được chế tạo bằng thép hợp kim đúc nguyên khối theo tiêu chuẩn ASTM A197, ASTM 
A153. Mỗi bộ kết nối ống có thể hỗ trợ với tại trọng trục 900kg và hệ số làm việc an toàn 2:1. Các phụ kiện 
chính được chứng nhận TUV về độ bền chất lượng sản xuất và đồng nhất. Tất cả các bộ phận được thiết kế 
dễ dàng lắp đặt và để loại bỏ hoàn toàn vấn đề hàn hoặc gia công chế tạo phức tạp.

SMART PIPE CLAMP FITTING o�er a flexible, versatile solution for the construction of structures such as 
handrails, safety barriers and guardrails. The principle is simple yet highly e�ective, proven over the last 80 
years in thousands of completed projects across the globe. 

Clamp Kits are iron castings manufactured to the requirements of ASTM A197, ASTM A153. Each fitting can 
support an axial load of 900 Kg and includes safety factor 2:1. The main fittings are TÜV certified for 
strength, manufacturing quality and consistency. All components are designed with ease of installation in 
mind and to completely eliminate the need to weld or hard fabricate.

CỬA HÀNG BAR - CÀ PHÊ

CỬA HÀNG THỜI TRANG

SẢN PHẨM NỘI - NGOẠI THẤT  

SẢN PHẨM SÁNG TẠO 

THIẾT BỊ THỂ THAO 

CỬA CHẮN AN TOÀN

RÀO CHẮN LAN CAN

 BẢO VỆ TÉ NGÃ 

SÀN THAO TÁC AN TOÀN  

COFFEE - BAR SHOP     12 - 13

FASHION STORE     14 - 15

INTERIOR & EXTERRIOR     16 - 17

INNOVATIVE PRODUCTS     18 - 19

FITNESS & SPORT EQUIPMENTS      20 - 21
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Dãy sản phẩm khớp nối từ ERA TECH là giải phảp hoàn hảo cho các ứng dụng xây dựng quán cà phê phong 
cách hiện đại, các quán bar nhà hàng sang trọng hay các xu hướng thiết kế công nghiệp đặc trưng. Các kiểu 
liên kết của khớp nối luôn có sẵn với nhiều loại, kiểu lắp ghép với hai màu chủ đạo là màu đen nhám và màu 
mạ kẽm điện phân. Chúng tôi luôn đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo các ý tưởng của bạn tối ưu nhất trong 
việc sử dụng các sản phẩm khớp nối thông minh.

Our pipe clamp fitting range are the perfect solution for modern co�ee shop, luxury restaurant, bar or 
industrial display. Our fittings are available in various types, styles, with 2 colours include matte black 
and electroplating zinc. We always o�er many solutions to ensure your ideas will benefit from using our 
pipe clamp�ting
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CỬA HÀNG BAR - CÀ PHÊ
COFFEE - BAR SHOP



Với sự đa dạng hơn 100 loại phụ kiện kết nối ống khác nhau, ERA TECH biến thể, sáng tạo nên các sản phẩm 
đặc trưng, mang tính ứng dụng thực tiễn cao trong các cửa hàng thiết bị phụ tùng, cửa hàng thời trang hay 
các khuôn viên giải trí..v.v. Các thiết kế ấn tượng, độc đáo không chỉ mang lại cảm giác mới mẻ đầy sảng 
khoái, các giải pháp kết nối ống thông minh còn mang đến những ấn phẩm nghệ thuật riêng biệt, ấn tượng 
dành cho quý khách hàng tham quan, khám phá.

With more than 100 di�erent types of clamp kits, ERA TECH changes and creates specific products with 
highly practical applications in accessory stores, fashion stores, entertainment areas, bars...etc. Impres-
sive and unique designs will not only bring a refreshing feeling, smart pipe connections also provide 
impressive and distinctive works for customers’ visits and discoveries.

CỬA HÀNG THỜI TRANG
FASHION STORE
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Xu thế thiết kế và ứng dụng phong cách ống thép công nghiệp trong các tiêu chuẩn sản phẩm nội ngoại thất 
đang mang lại làn gió mới trong phong cách đầy sáng tạo, mạnh mẽ, cá tính riêng. 

Nắm bắt xu hướng phát triển chung, ERA TECH phát triển và cho ra đời rất nhiều sản phẩm dành cho ứng 
dụng văn phòng, trang trí nội ngoại thất, thiết bị giường, ghế, bàn làm việc, tủ, kệ giá sách...Mỗi sản phẩm 
mang một đến một nét độc đáo sáng tạo riêng biệt, ấn tượng, làm nổi bật lên không gian trang trí nội ngoại 
thất, văn phòng làm việc với một phong cách đặc trưng, cuốn hút và mạnh mẽ.

SẢN PHẨM NỘI - NGOẠI THẤT
INTERIOR & EXTERRIOR PRODUCTS

The trend of design and application characterized by the INDUSTRIAL PIPING style in standards of interior 
and exterior products is bringing a new breath of air with creative, strong and individual styles. 

Understanding this general development trend, ERA TECH has developed and launched a lot of application 
products for o�ces, interior and exterior decoration, beds, desks, cabinets and bookshelf etc. Each product 
provides a unique and impressive looking, highlighting the interior and exterior decoration spaces, o�ces 
with distinctive, attractive and powerful styles.
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Năng lực sáng tạo phong phú và 
chủng loại phụ kiện kết nối ống 
đa dạng giúp chúng ta sáng tạo 
nên những sản phẩm vô cùng độc 
đáo, ấn tượng và thời thượng. Xu 
hướng dùng ống thép đa chủng 
loại màu sắc kết hợp phong phú 
cùng các chủng loại phụ kiện nối 
ống thông minh, việc lắp ghép, tạo 
hình nên các dòng sản phẩm 
trang trí, sản phẩm quà tặng, các 
vật phẩm decor độc nhất trở nên 
dễ dàng hơn bao giờ hết.

ERA TECH đồng hành cùng các 
bạn trong việc cung cấp các sản 
phẩm mô phỏng và các phụ kiện 
riêng lẻ cho kết nối ống, góp phần 
vào phát triển chuỗi sản phẩm đặc 
trưng riêng biệt cá nhân hóa. Hãy 
cùng chúng tôi sáng tạo nên và 
phát triển phong phú hơn trong 
hành trình khám phá và phát triển 
vô hạn.

Thanks to rich creative capacity and variety of pipe fittings, we are able to crate extremely unique, impressive 
and fashionable products. Due to the trend of using colorful steel pipes combined with various types of pipe 
fittings, the assembly and forming of decorative product lines, unique gifts and other decorative items have 
become easier than ever.

ERA TECH cooperates with you in providing simulation products and individual accessories for pipe 
fittings, contributing to the development of specific and personalized product chains. Join with us to 
create and develop products in the endless journey of discovery and growth.

SẢN PHẨM 
SÁNG TẠO
INNOVATIVE 
PRODUCTS
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Nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các phòng tập gym, fitness, yoga...ngày 
càng nhiều với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại đã góp phần mang đến những trải nghiệm và kết quả hữu 
ích cho mọi người. Đồng hành cùng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, ERA TECH mang đến các sản phẩm dành 
riêng cho các hoạt động thể thao đơn giản, các hệ thống lắp ghép tạo hình đáp ứng nhu cầu vận động, vui 
chơi giải trí cho mọi đối tượng từ trẻ nhỏ đến người lớn.

Chúng tôi hướng đến sự tiện dụng, quá trình thi công đơn giản nhanh chóng với mức chi phí hợp lý trong các 
khuôn viên vui chơi trong nhà, ngoài trời, công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng...góp phần vào sự kết nối, phát 
triển sức khỏe lành mạnh của tất cả mọi nhu cầu.

THIẾT BỊ THỂ THAO
FITNESS & SPORT EQUIPMENTS 
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The demand for physical trainings and sports is growing strongly. Gyms, fitness, yoga centers etc. are 
increasingly equipped with modern equipment, contributing useful experience and results for everyone. 
Accompanying with the needs of health training, ERA TECH provides products specialized for simple 
sports activities, assembly systems to meet demands of operations, entertainment for all people, from the 
young to adults.

We aim at the convenience, quick and simple construction process with reasonable costs in indoor and 
outdoor campus, parks, public houses etc. contributing to the healthy connection and development of 
all demands.
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CỬA CHẮN AN TOÀN 
SAFETY GATES

Hệ thống cửa bảo vệ an toàn được thiết kế cho phép di chuyển vào ra an toàn đồng thời bảo vệ, cách li khu 
vực làm việc, khu vực an ninh hạn chế  hoặc khu vực có nguy cơ rủi ro té ngã, khu vực trống nguy hiểm.

Cửa bảo vệ an toàn tự đóng loại cánh đơn và cánh đôi được ERA TECH cung cấp  phù hợp với các kết cấu hiện 
hữu hoặc lắp đặt mới sử dụng trong các khu vực sản xuất của các nhà máy công nghiệp, các khu vực kiểm 
tra an ninh, khu vực cách li và các ứng dụng phổ biến thông dụng khác trong việc bảo vệ an toàn khu vực ra 
vào dành cho con người.

Kết cấu lắp ghép bằng cơ cấu phụ kiện ống nối nhanh cho phép thực hiện nhanh chóng và dễ dàng bất kỳ 
khu vực bị hạn chế thi công hoặc khó thao tác mà không cần bất kỳ phương pháp hàn, cắt, uốn gia công phức 
tạp tại nhà xưởng hoặc công trường thi công.

Safety gate systems are designed for safety entrance as well as protect and isolate workplaces, restricted 
areas or other areas at risk of falling, dangerous areas.

Automation-closing safety gates with single or double leaves provided by ERA TECH are proper for newly - installed 
existing structures in production areas of industrial plants, security inspection areas, isolation areas and 
other commonly used applications in the safety guarantee for entrances for people.

Assembly structures by clamp kits will ensure the quick and easy implementation in any restricted areas 
where are di�cult for construction or operations without requiring any complicated welding, cutting or 
bending methods at the factory or at the site.
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RÀO CHẮN LAN CAN
BARRIER AND RAILING SYSTEMS 

ERA TECH tư vấn, thiết kế, sản xuất và lắp đặt trọn gói hệ thống rào chắn lan can với công nghệ nối ống 
nhanh thay cho công nghệ gia công cơ khí thông thường bằng phương pháp đo, cắt, tạo hình và hàn tại nhà 
xưởng hoặc công trường.

Chúng tôi cung cấp đa dạng các giải pháp rào chắn lan can bảo vệ an toàn hành lang lối đi dành cho người 
đi bộ trong các nhà máy công nghiệp, trường học, bệnh viện, ga tàu, bờ kè bãi biển, giao thông, sân vận 
động và các mục đích ứng dụng phổ biến dân dụng khác trong các siêu thị, cửa hàng, rạp chiếu phim...

ERA TECH provides all-in consultancy, design, production and installation services for Barries & Handrail 
Systems with quick clamp kits instead of conventional mechanical machining technology by cutting, 
measuring, forming and welding at the workshop or at the site.

We o�er a wide range of Barries & Handrail Systems to protect the safety for passage-ways in industrial 
factories, schools, hospitals, train stations, dykes, tra�c works, stadiums, and other popular civil applications 
in supermarkets, stores, cinemas etc.
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Quá trình thao tác, thi công, sửa chữa tại các khu vực có nguy cơ té ngã cao như: mái nhà, sân thượng, 
hành lang lối đi trên cao luôn tiềm ẩn những rủi ro nguy hiểm rất cao đến an toàn tính mạng của con 
người và vật thể xung quanh. Với các thiết kế đặc trưng, phù hợp ứng dụng bảo vệ an toàn cho quá trình 
làm việc của con người, ERA TECH mang đến các chủng loại sản phẩm đa dạng được tiêu chuẩn hóa lắp 
ghép là một giải pháp an toàn hữu hiệu và kinh tế trong các yêu cầu khắt khe về môi trường làm việc an 
toàn và đạt tiêu chuẩn.

BẢO VỆ TÉ NGÃ 
FALL PROTECTION
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The operation, construction and repair processes in areas at risks of falling such as roofs, terraces, corridors 
always contain dangers to the safety of people and surrounding objects. Thanks to specific designs in 
consistent with fall Protection applications during working processes of people, ERA TECH o�ers 
diverse types of standardized assembled products as e�ective, safe and economic solutions for strict 
requirements of the safe and standard working environment.



Trong các khu vực sản xuất của các nhà máy công nghiệp, các khu trung tâm dịch vụ vận chuyển, sửa chữa 
máy móc thiết bị hoặc tại các không gian bị giới hạn cản trở bởi các hệ thống dầm khung đỡ, các hệ thống 
đường ống vận chuyển, hệ thống băng tải hay các chướng ngại vật băng ngang xuyên suốt chiều dài gây 
khó khăn, cản trở trong quá trình di chuyển hay thao tác vận hành thì các hệ thống sàn thao tác an toàn là 
giải pháp tối ưu nhất. ERA TECH mang đến các giải pháp tổng thể về sàn thao tác an toàn .được lắp ghép di 
động hoặc cố định theo các mô đun tiêu chuẩn là giải pháp hữu hiệu, nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm chi 
phí nhất để thực hiện triển khai.

SÀN THAO TÁC AN TOÀN
SAFETY ACCESS PLATFORMS

In production areas of industrial plants, centers of transport and repair services of equipment and 
machineries, or in spaces confined by girders, beam systems, transport pipelines, conveyor belt systems 
or obstacles throughout the length of areas causing di�culties, obstacles in the operation or movement 
processes, safety access platform are the most optimal solutions. ERA TECH provides overall solutions in 
terms of safety access platform, which are mobile or fixed according to standard modules those are the 
most e�ective, quick, safe and economic solutions for performance.
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ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PARTNERS - CUSTOMERS

JUST MAKE THINGS BETTER
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